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স্মরণীয় একটি দিন ১৫ই আগষ্ট। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন হল। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। ইংরেজরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল 

বিলেতে। যেতে বাধ্য হল ভারশবর্ষের বীর সৈনিকদের হাতে 

পরু্তদস্ত হয়ে। ভয় পেল তারা, মুক্তি সংগ্রামীদের জীবন-মরন 
সংগ্রামে তাব! জীবনের নিরাপত্তার অভাব বোধ করল । 

এমনি আর একটি ১৫ই আগষ্টে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন বাংলার 

বীর সৈনিক অরবিন্দ । ভারতবর্ষের এক মহাসম্কটকালে ১৮৭২ খষ্টাবঝে 

তার জন্ম। ইংরেজবা তখন দোর্দগ প্রতাপে এই মহাদেশ সদৃশ 
বিরাট দেশের প্রতৃত্ব করছে। ভারতবাসীদেব তাদের অনুকরণ 
করতে শিক্ষা দিচ্ছে। স্বাধীনতার যে কি স্বাদ তা ভুলিয়ে দিচ্ছে । 

এই শতাব্দীতে ভারতের বৈষয়িক, রাষ্থীয়, ধর্মীয় প্রভৃতি সকল 

বিষয়ে বিরাট পরিব্তন আসে । পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়। লেগেছে 

ভারতীয় নৌকার পালে। নাবিকরা সেই নতুন হাওয়ার “ছুমন্দ 
পরশ পেয়ে পুলক বোধ করছে । তার ওপর আছে চোখ ঝলসানো 

আপাত মনোরম জড়বিজ্ঞান নির্ভর পাশ্চাত্য সভাতার মোহ। 

প্রয়োজন নেই ভারতের ধর্মকেন্দ্রিক সমাজের কুসংস্কীরাচ্ছন্ন শিক্ষা- 
দাক্ষাহীন দারিপ্র্যক্রিষ্ট পরিবেশে বসবাস করার। তাই তারা 
ইংরাজীয়ানার দাস হয়ে এমনভাবে জীবন কাটাতে আরম্ত করলো 
যাতে মনে হলো তার! ভারতীয়ও নয় আবার ইংরেজও নয়। এই 

ছুইয়ের মধ্যে একটা কিম্ভূতকিমাকার শঙ্কর জ'তি। কিন্তু এইভাবে 
একটি জাতি কখনো বড় হতে পারে না-_এ জাতির বিলুপ্তি 
অবধারিত। অথচ ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ । 
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অরবিন্দের পিতার নাম কৃষ্ধন ঘোষ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় 

শিক্ষিত এবং ভা'রতবাসীদের মধ্যে প্রথম আই. এম এস. ডাক্তার। 

কে. ভি ঘোষ বলে লোককে একডাকে চিনতো।। তিনি সংস্কারপন্থী 
ত্রাক্মধর্মের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। এই প্রতিভাবান ছেলেটিকে 
খুব নেহ করতেন খষি রাজনারায়ণ বন্্। তিনি তার প্রথমা কন্া 

স্বর্ণলতার সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। 

খষি পাজনারায়ণ ছিলেন জাতীয়তাবাদের কবি। তিনি মনে 

করতেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে কিন্ত 

ভারতীয় আধ্যাত্ম জ্ঞানকে বিসর্জন দিয়ে নয়। 

বিয়ের পর বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে ফিরে এলেন 

পুরাদস্তর সাহেব কৃষ্ণধন হয়ে । বাড়ির আসবাবপত্র আদবকায়দায় 

ইংরেজীআনার ছাপ। 
স্বচ্ছল সুখের সংসার ৷ পীচটি সন্তানের জনক। চার পুত্র ও 

এক কন্তা। প্রথম-__বিনয়কুমব, দ্বিতীয়__মনোমোহন, তৃতীয় 

অরবিন্দ, চতুর্থ কন্যা সরোজিনী ও বারীন্দ্র জন্মগ্রহণ কবেনি তখনও । 
পুত্রদের পুবাদস্তব সাহেব কবে গড়ে তোলবাব জন্য কৃষ্ণধন চেষ্টার 

ত্রুটি করলেন না । “বিনর়কুমার ও মনোমোহনের জন্য একজন 
ইংরেজ অধ্যাপককে গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। অববিন্দের 

শিক্ষার ভার দিলেন একজন ইংরেজ মহিলার উপর। মহিলাটি 
কতব্য পালনে ত্রুটি করলেন ন।। 

অরবিন্দের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাকে দাঞ্ষিলিংয়ের 

লরেটে। কনভেণ্ট স্কুলে ভি করে দেওয়া হল। কিন্তু শুধু স্কুলে ভা 

করেই ক্ষান্ত হলেন না কৃষ্ণধন। ছেলে যাতে সাহেবী কায়দা-কানুন 
পুরোপুবিভাবে রপ্ত করতে পারে তার জন্য একজন ইউবোগীয়ান 

সাহেবের হেপাজতে রাখলেন অরবিন্দকে। 

এই সময় স্ত্রী স্বর্ণলতা৷ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার কোন 

ক্রটি নেই কিন্ত কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। উন্মাদের লক্ষণ দেখ! 
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দিল'। তিনি তখন লগুনে নিয়ে যেয়ে স্ত্রীর চিকিৎসার সক্কল্প 
করলেন। তিনি আর একট? বিষয় চিন্তা করলেন, লগ্নে থাকলে 

ছেলেদের সেখানকার স্কুলে ভতি করে দিতে পারবেন। তারাও 

ভালভাবে সাহেবিয়ান। রপ্ত করে মানুষের মত মানুষ হয়ে 

উঠবে । 
ভারত সরকারের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি জাহাজে চেপে 

বসলেন ১৮৭৯ খুষ্টাবে | 

অরবিন্দের বয়স তখন মাত্র সাত বছর । 

ম্যাঞ্চে্টার শহরে এসে বসবাম করতে লাগলেন সকলে । তিন 

পুত্র ভতি হলো! ম্যাঞ্চে্টার গ্রামার স্কুলে। মিষ্টার ও মিসেস ড্রয়েট 

নামক এক ম্ুশিক্ষিত ইংরাজ পরিবার এদের ভার নিলেন। 

এইট শক্বেই তিনি চিকিৎসা ব্যবস। শুরু করলেন কিন্তু অল্পদিন 
পরেই বুঝতে পারলেন এখানে চিকিৎসক হিসাবে তিনি বিশেষ 
সুবিধা করতে পারবেন না । 

তিন পুত্রের মধ্যে অরবিন্দের উপরই ড্য়েট পরিবারের দৃষ্টি 
বেশী পড়েছিল কারণ তার! তার প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে 

পেরেছিলেন। 

মিঃ ড্রয়েট তাকে ল্যাটিন ভাষা! শেখাতে লাগলেন আর মিসেস 

ড্রয়েট শেখাতে লাগলেন ইংরাজী ভাষা । 

ড্রয়েট দম্পতির একাস্তিক যত্বে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিভাধর 
অরবিন্দ ল্যাটিন ও ই-্রাজী সাহিত্যে স্থুপপ্ডিত হয়ে উঠল । 

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধনের কনিষ্ঠ পুত্র ভাবী বিপ্রবী বারান্দ্র নাথ 

জন্মগ্রহণ করল ম্যাণ্চেষ্টার শহরে । 

এই সময়ই কৃষ্ণধনের চিকিৎসা ব্যবসায়ের মন্দার দরুণ দারুন 
অর্থকষ্ট দেখা দিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের মত শহরে পরিবার নিয়ে বাস 
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করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি এই কথা জানালেন 
শ্বশুর রাজনারায়ণকে । তিনি সঙ্গে সঙ্গে অর্থ সাহায্য পাঠালেন, 

সেই সঙ্গে তাকে পরামর্শ দিলেন দেশে ফিরে আসার জন্য । 
কৃষ্ণধন এই পরামর্শ মত ভারত অভিমুখে রওন৷ হলেন। স্বদেশে 

ফিরে ভারত সরকারের অধানে সিভিল সার্জেনের পদ গ্রহণ করলেন । 

এই সময় শ্বশুর রাজনারায়ণ দেওঘরে থাকতেন । ব্বর্ণলতার ম্যাঞ্চেষ্টার 

যাওয়ার পরও অস্থখ অপরিবতিত থাকায় তাকে এবং কন্া 

সরোজিনী ও কনিষ্ঠ পুত্র বারীন দেওঘরে থাকলেন। বিনয়, 
মনোমোহন ও অরবিন্দ ম্যাঞ্চে্টারে থেকেই পড়াশুন। করতে লাগলো । 

বিনয়কুমার শিক্ষা সমাপ্ত করে চিকিৎসক হওয়ার আশায় 

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সাভিস-এর পরীক্ষায় বসেন কিন্তু অকৃতকার্য 

হওয়ায় তিনি ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস-এর পরীক্ষার জন্ত তৈরী হতে 
থাকেন এবং যথাসময়ে পরীক্ষা! দ্বেন কিন্তু এতেও উত্তীর্ণ হতে 

পারলেন না। 

ছুটি পরীক্ষাতেই অনুত্তীর্ণ হওয়ায় তার মন ভেঙ্গে গেল। তিনি 
আর চেষ্টা না করে স্বদেশে ফিরলেন। এসে কুচবিহারের মহাঁরাজার 
প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে চাকুরী নিলেন। 

মনোমোহন অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে সসম্মানে বি. এ. 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইগ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সাভিস নিয়ে ঢাকায় 

একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। এর কিছুদিন পর 

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজ নেন। ইংরাজী 
সাহিত্যে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সেই সময় খুব কম ভারতীয়ই 
তার মত অত সুন্দর ইংরাজী বলতে ও লিখতে পারতেন। শুধু গছ্ধ 
সাহিত্যই নয়, তিনি ইংরাজী কবিতাও রচন। করতেন। সার! বিশ্বে 

তিনি কবি মনোমোহন ঘোষ নামে সুপরিচিত ছিলেন । 



ম্যাঞ্চেষ্টারের সেন্ট পলস্ স্কুলে পড়াশুনা করতে লাগলেন 
অরবিন্দ। তিনি কবিতা পড়তে ভালবাসতেন । মাঝে মাঝে 

নিক্ষেই খাতা-কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসতেন। তার কাব্য- 
প্রতিভা অতি শৈশব থেকেই প্রকাশিত হয়। তিনি যখন দারঞ্জিলিং- 

এ ছিলেন তখন কাঞ্চনজ্রজ্বার সৌন্দধ্য বর্ণনা করে একটি সুন্দর 

কবিত। লেখেন ইংরাজী ভাষায়। সেই কবিতা পাঠ করে কনভেপ্টের 
শিক্ষয়িত্রী তার সম্বন্ধে ভবিষ্যতৎবাণী করেছিলেন, এই বালক একসময় 

বিখ্যাত কবি হবে। তার সেদিনকার ভবিষ্যতবাণী কালে সত্যে 

পরিণত হয়েছিল । 

_. দীর্ঘ ছ, বছর মাঞ্চে্টারের স্কুলে পড়াশুনা করলেন অরবিন্দ । এই 
সময়ে তিনি ইংরাজী, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপগ্ডিত হয়ে ওঠেন। 

এরপত্র অরবিন্দের জীবনে এলে। পরিবর্তন। ম্যাঞ্চেষ্টার হতে 

ডরয়েট পরিবার অন্যাত্র চলে যান। তখন অরবিন্দ তাদের সঙ্গ ত্যাগ 

করে চলে এলেন লগ্ডনে। সে সময়ট! ছিল ১৮৮৫ খুষ্টাব । লগ্নে 

এসে অরবিন্দ সেন্ট পল্স স্কুলে ভণ্তি হলেন। ছু" বছরের মধ্যেই 

গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তার অসাধারণ জ্ঞান লক্ষ্য করে স্থানীয় 

শিক্ষকগণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। 

কেবল গ্রীক আর ল্যাটিন ভাষায় কেন, ফরাসী, ইংরাজী, 
ইতালিয়ান, জানান, রাশিয়ান আর স্প্যানিস ভাষাতে ? অসাধারণ 

জ্ঞান আহরণ করলেন অরবিন্দ । 

কেবল ভাষা শিক্ষাতেই তার মন অষ্টপ্রহর নিয়োজিত রইলে। 

না। ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসকল ভাষায় লেখা কাব্য, 

দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে 
আপনার জ্ঞানস্পৃহ! চরিতার্থ করতে লাগলেন। তার প্রতিভা লক্ষ্য 
করে সেপ্ট, পলস্ স্কুলের শিক্ষকগণ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। ভাবলেন, 

এই বিষ্ভালয়ে এর আগে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করেছে বটে কিন্ত এর 

মত এমন প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র এর আগে কখনো দেখিনি। 

৫ 



অরবিন্দ ইংরাজী ভাষায় তো৷ কবিতা রচনা করতেনই । এছাড়া 
তিনি অন্যান্য ইউরোগীয় ভাষাতেও কাব্য রচনা করতেন । একবাব 
তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনা করে এ স্কুল থেকে 
প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। কেবল কি পুরস্কার, তার সঙ্গে 

শিক্ষকদের কাছ থেকে অভাবনীয় প্রশংসা! লাভ করেন। 

এতসব পড়াশুনো সত্বেও আপনার মূল পাঠ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি 

থাকতো! অববিন্দের । অন্ঠান্ পুস্তক পাঠ করছেন বলে নিজের পুস্তক 
পাঠে কোনরকম অমনোযোগী হননি কখনো । তাই মাত্র চোদ্দ বছর 

বয়সে প্রবেশিক। পরীক্ষা, দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে চল্িশ 

পাউগ্ড বৃত্তি লাভ করেন। 

তার এই কৃতিত্বের সংবাদ এসে পৌছলো। ভারতে । কৃষ্ণধন 
শুনে খুশী হলেন। ভাবলেন, এতদিনে তার স্বপ্র সফল হতে চলেছে । 

পুত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিলেন, আরও ভাল করে পড়াশুন। 

করো । আমি তোমার সম্বন্ধে খুব আশাবাদী । 

দাঁদামশাই দেওঘরে ছিলেন। তার কাছেও সংবাদ পৌছলো। 
তিনিও শুনে আনন্দিত হলেন । " 

প্রবেশিক1 পরীক্ষা দেবার পর অরবিন্দ প্রস্তুত হতে লাগলেন 

কেমত্রিজ ক্লাসিক্স পরীক্ষার জন্তে। এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য 
করতে লাগলেন সেণ্ট পলস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। 

১৮৮৮ খৃষ্টাব্ধের জানুয়ারী মাস। সেণ্ট, পলস্ স্কুলে বাধিক 

পুরস্কীর বিতরণী সভার আয়োজন করা হলো । 

এইসময় অরবিন্দের ডাক পড়লো । প্রধান শিক্ষকমশাই 

অরবিন্দকে ডেকে বললেন, তুমি এই উৎসবে একট? ইংরিজী কবিতা 
আবৃত্তি করতে পারবে ? 

অরবিন্দ ঘাড় নেড়ে তক্ষুনি জবাব দিলেন, হ্যা-পারবো । কিন্তু 

কার কবিতা আবৃত্তি করবে ? 



প্রধান শিক্ষকমশাই বললেন, কেন, কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 
কবিতা । 

--কোন কবিতাটা ? 

--কোকিলের প্রতি কবিতাট। আবৃত্তি করে: না । ওটা বেশ 

ভাল লাগে আমার । তাছাড়া! তোমার গলাও মিষ্টি। শোনাবে ভাল। 
_ আচ্ছা তাই করবো । 

এরপর শিিষ্ট দিনে অরবিন্দ একট মঞ্চের ওপর ছাড়িয়ে নস্রভাবে 

সকলকে অভিবাদন জানিয়ে €কোকিলেব প্রতি' কবিতাটি মধুব স্থুরে 
আবৃত্তি করলেন। 

তিনি যতক্ষণ এ কবিতাটি আবৃত্তি কবেছিলেন ততক্ষণ ঘরে 

সমাগত অসংখ্য লোক একটি কথাও বলেননি । 

তারপর যেই তার আবৃত্তি শেষ হয়ে গেল অমনি জোড়া জোড়! 

হাততালি পড়লো । সে কি আনন্দে ধূম। যারা হলের 
মধ্যে উপাস্থৃত ছিলেন সেই ছাত্রদের অভি ভাবক-মভিভাবিকাগণ 

আনন্দে ফেটে পড়লেন। সমন্বরে অরবিন্দের প্রশংসা করতে 

লাগলেন। 

আবুপ্তি হয়ে গেলে অরবিন্দ যখন মঞ্চ থেকে নেমে এলেন তখন 

একদল সাহেব তাকে জড়িয়ে ধরে আদর জানাতে লাগলেন । 

অরবিন্দও খুশীতে নৃত্য করতে লাগলেন । 

অনুষ্ঠান শেষ হলে নিজের বাসায় ফিরে এসে কাগ দ্র-কলম নিয়ে 
লিখতে বসলেন একটি কবিতা । কবিতাটিব নান হচ্ছে “[০ 60৩ 
৩1001500+? | 

অরবিন্দের শিক্ষকগণ এবং ছাত্রপন্ধুব। কবিতাটি পাঠ করে আনন্দ 
বোধ করলেন। সেই সঙ্গে তার! তাকে উংসাহ দিলেন যাতে তিনি 

ভাবীকালে এর তুলনায় আরও সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন । 



১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ ৷ 

লগ্ুনের কিংস কলেজ হচ্ছে সবচেয়ে নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 
অভিজ্ঞাত ও ধনী শ্রেণীর ছাত্ররা এই কলেজে পড়াশুনো করতে 

পারতে।। অরবিন্দ এ কলেজে ভি হলেন এবং ক্লাসিক পরীক্ষ! 
দেবার জনো তৈরী হতে লাগলেন । 

দীর্ঘ এক বছর ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করলেন 
অরবিন্দ । 

এরপর এলো ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ । 

এই বছর অরবিন্দ কেমত্রিজ ক্লাসিক্যাল ট্রাইপোজ পরীক্ষা! দেন 

এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তিনি এ পরীক্ষায় এত বেশী নম্বর পেয়ে- 

ছিলেন যা এর আগে আর কেউ পায়নি। 

তার পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করেন ইংলগ্ডের স্বনামধন্য কবি 

রবার্ট ব্রাউনিং-এর সুযোগ্য পুত্র অস্কার ব্রাউনিং। 

পরীক্ষার পর অরবিন্দকে বললেন, 
[128৮2 02210 25200102100 50100191511 ০৯৪20102610], 001 

€0116661 5285 900 00111756026 0706 1: 1022 10০0] 92০1) 

87701) 2, 02961: 11150, 50015 ০০৫ 7:592,95 20:০ 23008110171, 

অর্থাং-আমি গত তেরো বছর ধরে স্কলারশিপ পরীক্ষার 

পরীক্ষক নিযুক্ত আছি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমি যত ছাত্রের 
উত্তরপত্র পরীক্ষা করেছি তার মধ্যে তোমার তুলনায় কাউকে 
ভাল দেখিনি । তোমার প্রবন্ধ রচন। সুন্দর হয়েছে । 

প্রশংসাবিষুখ অরবিন্দর চিত্ত এর ফলে উত্তেজিত হলে না। তিনি 
হাসলেন মাত্র । তার এ হাসির মধ্যে প্রকাশ পেল অনাশক্তির ভাব। 

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করলেন অরবিন্দ । পিতার কাছে 

এই সংবাদ পৌছলে তিনি খুশী হলেন। পুত্রকে আশীর্বাদ জানিয়ে 
পত্র লিখলেন। আমি খুব খুশী হয়েছি তোমার পাশের খবর শুনে । 
আমি চাই, তুমি আই. সি. এস্ পরীক্ষা দাও । 

৮ 



* পিতার আদেশ অমান্ত করতে পারলেন না! অরবিন্দ । তিনি 

আই. সি. এস্ পরীক্ষার জন্যে তৈবী হলেন। কিন্তু মনের অন্তস্থলে 
ছিল অন্য প্রকার অবস্থা। আই. সি. এস্ পাশ করে এসে অন্যান্য 
পাঁচটা সিভিলিয়ানের মত ভাবত সরকারের অধীনে কাজ করতে তার 

মন চাইলো না। তিনি গোলামীগিরি ভালবাসতেন না। বাল্যকাল 

হতে পিতার মুখে শুনে আসহিলেন পরাধীন ভারতের শোচনীয় 
,দুববস্থা । তাই দুঃবিনী জননীর মুক্তির জন্য এ বয়সেই উ'র চিত্ত চঞ্চল 

হয়ে উঠলো । তিনি ভাঁধলেন, বিলাতে এসেছি লেখাপড়। শিখতে, নিক 

অর্থ উপার্জন কবতে আসিনি । যথার্থ জ্ঞান লাভ করে ভারতে ফিরে 

যেতে হবে এবং নিজেকে মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। 

বিপ্লবী নগেন্দ্র কুমাৰ লিখেছেন £ “*'অববিন্দেব পিতা। ডাক্তার 

কে. ডি. ঘোষ বিশাতে পু৩রদের জন্য বাংল। দেশ হইতে সংবাদপত্রের 

কাটিং পাঠাইয়া এবং তৎসঙ্গে চিঠি লিখিয়া ভারতবাসীদের উপৰ 

ইংবেজদের অত্যাচার ও নিপীড়নেব ঘটনাগুলি জানাইয়। দিতেন । 

তিনি চিঠিতে ওই সমস্ত ঘটনায় গভর্ণমেন্টেৰ ওঁপাসীন্তের নিন্নাও তীব্র 

ভাষায় কবিতেন। পনর-ষোল বসব নয়সে কিশোর অরবিন্দের 

মনের উপব ওই সমূদ্য় ও পিতৃদেবেব মণ্চব্য যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 

করে। স্বদেশকে স্বাধীন করার আকাঙ্খা তাহাব হাদয়ে জাগে । যখন 

তিনি কেমব্রিক্ছে অধ্যয়ণ কবিতে ছিলেন, তথাকাব 'ইতি |ন মজলিস' 

নামক ভারতীয় ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানে অনেক বিপ্লবাত্বক বন্ততা দিয়া- 

ছিলেন। অরবিন্দ পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, (সেই কারণে 

বিদেশী করৃপিক্ষ তাহাকে সিভিল্ সাভিস্ হইতে বাদ দিয়াছেন, তবে 
অশ্বারোহণের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা একটা উপলক্ষ মাত্র। বিলাতে 

অশ্বারোহণের পরীক্ষায় প্রার্থী অকৃতকার্য হওয়া সাত্বও কোন কোন 
ক্ষেত্রে তাহাকে সিভিল সাভিসে নেওয়া হইয়াছে ।ধ 'অববিন্দ 

ষ্টপ্ডিয়ান্ মজলিস্-এর সদস্য ছিলেন এবং কিছু কাল সম্পাদকের 

পদেও অধিষিত ছিলেন । 



'অরবিন্দের লেখা হইতে ইহাও প্রকাশ পাইগ়াছে যে।_-বিল'তে 
ভারতীয় ছাত্রের! “লোটাস্ য্যাণ্ড ভ্যাগার' নামে একটা গুপ্ত সমিতি 

( সিক্রেট সোসাইটি ) স্থাপনার্থ মিলিত হইয়াছিলেন। উহার 
প্রত্যেক সদস্যকে দাসহ মেচনের জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতে হইত এবং 
সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহাকে নির্দিষ্ট কাজও করিতে হইত 
অরবিন্দ এবং তাহার ছুই ভাই বিনয় ও মনোমোহন সেই গপ্ত 
সমিতির সদস্য-শ্রেণীতৃক্ত হইয়াছিলেন। 

লগ্ডনে থাকাকালীন অরবিন্দ ঠিক ভারতীয় ভাব নিয়ে থাকতেন। 
তিনি দীর্ঘ বারে! বছর সেখানে কাটালেন বটে কিন্তু পুরো সাহেব হয়ে 

গেলেন না। তার আহারে-বিহারে এবং পোষাক-পরিচ্ছদে যথার্থ 

সংযম লক্ষ্য করা গেছে। 

পিতার একান্ত ইচ্ছায় তিনি সিভিল সাভিস পরীক্ষা দিলেন এবং 

সসম্মানে উত্তীর্ণও হলেন ) এ পরীক্ষায় তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় 

যত.নস্বর পান তা তার আগে বা পরে আর কেউ পায়নি ণ” 

তিনি ও মাই.. সি. এস্ পরাক্ষার প্রথম হন এবং দ্বিতীয় স্থান 
আখিকার ব করেন বিচক্রফট, সাহেব। এই বিচক্রফট, সাহেবই 

আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের বিচার করেন। 
তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, বিচার বিভাগে কাজ করতে হলে 

আই. সি. এস্ পরাক্ষার সঙ্গে অশ্বারোহণের যোগাতাও প্রমাণিত 

করতে হবে। 
অরবিন্দের মনে ইচ্ছা ছিল না তিনি ইংরাজ্ত রাজ সরকারের 

অধীনে চাকরী নেন। তিনি ছিলেন আজীবন স্বাধানতাপ্রিয়। 

গোলামী করা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।( তাই তিনি প্রথমবার 

একান্ত অনিচ্ছাসত্বে অশ্বারোহণ পরীক্ষায় যোগ দিলেন। সেবার 

তিনি এঁ.পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন। পরের বছর আবার এ পরীক্ষায় 

অবতীর্ণ হন। এবারও এঁ একই অবস্থা । 

(তিনি পিতাকে নিরাশ করলেন এইট ব্যাপারে। পিতা 
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কর্ষধনের অনেকদিন ধরে মনের কোণে ইচ্ছা ছিল যে তার কৃতী পুত্র 
অরবিন্দ একজন সিভিলিয়ান হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্ত 
বাস্তবে তা রূপায়িত হলো বা রি 

(দিকে পিতা পুত্রের সি ভিল সাঁভিস এবং বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হওয়ার সংবাদ পেয়ে মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন যে অরবিন্দ 

দেশে ফিরে এসে তার বিদ্যার প্রয়োগে দেশের শাসনব্যবস্থা। সুন্দরভাবে 

গড়ে তুলবেন) এই আশায় তিনি ১৮৯* সালে তার বড় শ্যালক 
যোগেক্দ্র নাথ বস্থকে একখানি পত্র লেখেন"-" 

4৯159. 0006 ৬111 01020151015 ০০ এতে 5 011111306 2000121- 

51018101010, 1 91081110096 116 00 36০ 11***, 

পিতার এই আশ পুর্ণ করতে পারেননি অরবিন্ম। তবে তিনি 
দেশেব শখ উজ্জ্বল করতে সমর্থ হয়েছিলেন অন্যভাবে । 

( সিভিল সাভিস এবং বি. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন 
অরবিন্দ।তিনি ভারতসরকারের অধীনে কোন চাকরী গ্রহণ 
করলেন: না। পরাক্ষার পর যে কয়দিন তিনি লগ্ডনে ছিলেন সেই 
কয়দিন সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে কিছু অর্গ উপার্জন করতে 

লাগলেন। 

এই সময় তার মনে রাঁনৈতিক চর্চা এসে ঠাই নিলো । তিনি 

বিশ্বপরিস্থিতি তথা ভারতের নাজনৈতিক্ক অবস্থ। নিয়ে দিনের পর 
দ্রিন চিন্তা করতে লাগলেন। ভারতবর্ষ তখন ইংরাজদের হাতে 

পরাধীন ছিল। তার ফলে ভারতমাতার ছুঃখছুর্ধশার অস্ত ছিল না। 

বাল্যকালে পিতা কৃষ্ণধনের কাছে শুনেছিলেন ভান্তমাতার পরাধীন 

অবস্থার কথা । এখন যৌবনে তিনি ভারতমাতার পরিচয় ঠিক ঠিক 

ভাবে জানবার জন্য বেদ, পুরাণ প্রভৃ।ত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ সং- 
সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন। এই সব গ্রন্থ যত পড়তে থাকেন ততই 
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তার মন ভারতমাতার সুমহান প্রাচীন এঁতিহোর প্রতি আকৃষ্ট 
হতে লাগলো । 

তিনি যখন কেমত্রিজের ছাত্র ছিলেন সেই সময় ভারতীয় মজ- 

লিসের একজন সভ্য হন। তখন ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের 

পরিস্থিতি এবং তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচন। 

করতেন। এছাড়া তিন ভাই মিলে প্রবাসে একটি গুপ্ত সমিতি 
গড়ে তোলেন। আয়ারল্যাণ্ডের কয়েকজন ছাত্র এই সমিতিতে 

যোগদান করেন। তারা ছিলেন আয়ারল্যাণ্ড মুক্তি যুদ্ধের সমর্থক। 
এককালে আয়ারল্যাণ্ড ছিল ইংলগ্ডেশ্বরের অধীন। তার স্বাধীনতার 

জন্যে বিদ্রোহী আয়ারল্যাগ্ডবাসীরা স্বাধীনতাসংগ্রাম শুরু করলো । 

এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দাঁবী ভারতবাসীদের দাবীরই 
সমতুল্য । তাই ভারতের যুক্তি সংগ্রামে তাদের সায় না থেকে পারে 

নি। সেই কারণে কয়েকজন প্রগতিবাদী আইরিশ যুবক ছাত্র 
অরবিন্দ স্থষ্ট গুপ্ত সমিতিতে অংশ নিয়েছিল। তার এ গুপ্ত 

সমিতির নাম ছিল “লোটাস আযাও ড্যাগার' । এই সমিতিতে যারা 

যোগদান করেছিলেন তার! প্রত্যেকে এই বলে শপথ নেন য়ে যেকোন 

প্রকারেই হোক ভারতের মুক্তির জন্যে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 

হবে। 

পরবর্তাকালে এই সমিতির কার্যকলাপ এবং অস্তিত্ব লোকচক্ষুর 
অন্তরালে চলে গেলেও অনেকে সেই মহান প্রতিশ্রুতি রাখতে সমর্থ 

হয়েছিলেন । তাদের মধ্যে প্রধান হলেন স্বয়ং অরবিন্দ । 

এসময় নুবিখ্যাত মডারেটপন্থী নেত। দাদাভাই নৌরজী ইংলগ্ডে 

ছিলেন। তার সঙ্গে অরবিন্দের দেশের কথা নিয়ে আলাপ 
আলোচন! হলো । অরবিন্দ কিন্ত তার মত সমর্থন করতে পারলেন 

না। তিনি ভাবতে লাগলেন ভারতকে স্বাধীন করতে হলে প্রয়োজন 

হবে বিপ্রবের। ইংরাজরা মুখের কথায় ভারত ছাড়বে নাঃ পরস্ত 
তাকে পাকে-প্রকারে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। 
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এই সময় অরবিন্দের হাতে এসে পৌছয় খবি বস্কিমচন্দ্রের অমর 
উপন্তাম আনন্দমমঠ। তিনি বাংল! ভাষ। পড়তে পারতেন না। তাই 

"অন্কের কাছ থেকে এ গ্রন্থের বিষয়বস্ত শুনে দেশের মুক্তি সংগ্রামের 
প্রেরণা পেলেন। মনে মনে চিন্ত/ করলেন, সময় ও সুযোগ এলে 

একদিন তিনি আনন্দমঠের বিষয়বস্তু হাতে-কলমে প্রয়োগ করে 

দেশবাসীর সামনে এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবেন। 

একদিন কৃষ্ণধন শুনতে পেলেন তার কৃতীপুত্র অরাবন্দ ঘোষ 
আই. 1স. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও ভারত সরকারের 
অধীনে কোন চাকরী গ্রহণ করতে রাজী নন। 

এই প্রকার কথা শোনার পর কৃষ্ণধন পুত্রকে এক পত্র লিখে 
জানান্দেন, 'ম*ব ওখানে থেকে ম্িছে সময় নষ্ট করে লাভ কি আছে। 

ভুমি সত্বর ফিরে এসো ভারতে । 

চিঠি পেয়ে অরবিন্দ ভারতে ফেরবার জন্ প্রস্তুত হলেন । পিতার 
পত্রের জবাবে ফিরবার তারিখ এবং জাহা,জর নাম জানিয়ে দিলেন। 

কৃষ্ণধন সেইমত নিশ্চিন্ত মনে দিন গুণতে লাগলেন। 

কিন্তু বিধাতার কি নিয়ম তা কে বলতে পারে! একদিন তার 

কাছে খবর এলো, যে জাহাজে চেপে অরবিন্দের জ*নত ফেরবার 

কথা হঠাৎ সেই জাহাক্ত সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে । 
এই মমন্তদ সংবাদ শোনামাত্র তিনি শোকাহত হলেন এবং 

শোক অপনোদনের আশায় ঘন ঘন মদ খেতে লাগলেন। শরীরের 
ওপর আর কোনরকম মমতা৷ রইলো ন!। 

অতিরিক্ত স্থরাপানের কুফল কললে। অচিরে। একদিন তিনি 

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে মতলোক ছেড়ে চলে “গলেন ! 

ওদিকে অরবিন্দ পিতার পত্র পেয়ে খদেশ অভিমুখে রওনা হবার 

জন্য তৎপর হলেন। সেই সময় তার মনে আর এক চিস্ত। মাথ। 
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চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো । তিনি তো সিভিল সাভিস গ্রহণ 
করবেন না। তাহলে তাকে অন্য চাকরী গ্রহণ করতে হবে। 

বেসরকারী তেমন ভাল চাকরী পাওয়া যাবে কোথায়? তার 

যোগ্যতা আছে অনেক কিন্ত সেইমত চাকরী পাওয়া যাবে কি? 

এই প্রকার যখন তিস্তা করতে লাগলেন অরবিন্দ সেই সময় ভার 

ভাগ্যে জুটে গেল এক অসাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ । 

এই অসাধারণ মানুষটি হলেন বরোদার মহারাজা । তিনি লগ্নে 

এসেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে বি. এ" পরীক্ষা দেবার 

জন্যে । 

ভারত ত্যাগ করার আগেই তিনি অরবিন্দের বিগ্া-বুদ্ধির কথ। 
কিছু কিছু শুনেছিলেন। তাই লগ্নে আসামাত্র তিনি অরবিন্দের 

অনুসন্ধান করতে লাগলেন । 

ওদিকে অরবিন্দও শুনলেন বরোদার মহারাজ! এসেছেন লগ্নে 

তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইচ্ছ! 

কবলেই তে৷ একজন অপরিচিত সাধারণ মান্থুষের পক্ষে রাজা-মহ1- 

রাজার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। তার জন্যে প্রয়োজন হয় 

পরিচিতি-পত্র। এখন সমস্ত। হলে! পরিচয়-পত্র যোগাড় কর । 

কে দেবেন অরবিন্দকে পরিচয়-পত্র ? 

ঈশ্ববের ইচ্ছায় অরবিন্দের জীবনে ঘটে গেল এক শুভ যোগা- 

যোগ। তিনি পরিচয়-পত্র পেলেন। তদানীন্তন আসামের চীফ, 

কমিশনার স্যার হেনরী কটনেঃ ভাই ছিলেন লগ্ডনে তিনি 

অরবিন্দ এবং বরোদার মহারাক্ ছ'জনকেই চিনতেন। তাই তিনি 
পরিচয়পত্র লিখে অরবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি এই 

চিঠি নিয়ে চলে যান মহারাজার কাছে। তিনি আপনার বন্তব্য 

শুনবেন। 
অরবিন্দও সেইমত গেলেন মহারাজার কাছে। প্রথম দর্শনেই 

মহারাজা প্রতিভায় উজ্জল মুখ, ধীর গম্ভীর প্রকৃতি, ব্বল্পবাক্ এবং 
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অনাড়নম্বর অরবিন্দকে দেখে মুগ্ধ হল্নে। অরবিন্দের সঙ্গে তার 

বয়েসও মিলে গেল। তিনি অরবিন্দকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন । 

কেবল তাই নয় তিনি একথাও বললেন, আপনার এখন স্বদেশে ফিরে 

গিয়ে কোন লাভ নেই । আপন আমার সঙ্গে এখানে কিছুদিন 

থাকুন। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কাজ করুন। 

অরবিন্দও রাজী হলেন মহারাজার প্রস্তাবে। তিনি তে 

এই রকম একটি স্থযোগের সন্ধানই করছিলেন। এবার সেই 
সুযোগ তার এসে গেল । 

মনে মনে এও চিন্তা করলেন অরবিন্দ যে দেশের কাজ করতে 

হলে অর্থের প্রয়োক্ছন হবে। মহারাজার আশ্রয়ে থেকে এদিক দিয়ে 

হয়তো! কিছু আুবিধে হতে পারে। তাছাড়া তার মনে পড়ে গেল 

পরিব্রাজক 1ববেকানপ্দের কথা । তিনিও চয়েছিলেন দেশের 

জাগরণ। দেশের বড় বড় রাজা-মহারাজ। যর্দি নিজেদের ত্যাগ 

স্বাকার করে দরিদ্র ভারতবাসীদের পাশে এসে দাড়ায় তাহলে 

ভবতেব সর্বপ্রকার উন্নতি তথ। পুণ স্বাধীনতা আসতে আর 

কতক্ষণ । 
এখন থেকে অরবিন্দের জীবনে উত্তম কালের সুচনা হলো। 

তিনি মহারাজার সঙ্গে দু'বছর যাবৎ লগ্নে রইলেন । এই ছু'বছর 
তিনি ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ ও সাহিত্য ।-য়ে পড়াশুনে। 

করতে লাগলেন। তার এই সকল পুস্তক পাঠেব অন্তরালে একট! 

রহস্যও ছিল। এতদ্দিন ধবে অর্থাৎ দীখ বারো বছর ধরে তিনি 

লগ্তনে অবস্থান কবে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকগ্চলি আয়ত্ত 

করেছেন। এবার প্রাচ্যে কি আছে তাই জানধার জন্যে তার 

মনে ওংসুক্য প্রকাশ পেল। তিনি চিন্তা নক্.লন, পৃথিবীর দুই 
গে।লার্ধের ভাব ও জ্ঞান আয়ত্ত করার পর এমন একা ছনিষ স্থষ্টি 

করবেন ভাব জগতে যার প্রভাবে জগংবাসীর জীবনে চিরস্থায়ী 
কল্যাণের সুচনা হতে পারে। তার এই স্বপ্র পরবতাঁ জীবনে, 
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সত্য ও সার্থক হয়ে দেখা দেয়। অরবিন্দের পরবতী জীবনের 

বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে আমরা এই মহা সত্যের উপলব্ধি 
বুঝতে পারবো । তিনি যে যুগপুরুষ এবং ভারতের ভাগ্য 
নির্ণয়কারী এ বিষয়ে তার ক্ধারাই যথার্থ প্রমাণ দিয়েছে। তিনি 

ছিলেন একান্ত সহজ সরল মান্ুষ। ইংরাজীতে একট। প্রবাদ বাক্য 
আছে-_“প্লন্ লিভিং এগু হাই থিংকিং। অরবিন্দের জীবনে এই 
বাক্য সার্থক হয়ে উঠেছিল। নচেৎ এতকাল লগুনে অবস্থান করেও 

তার বেশভৃষার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন দেখা দিলো ন! কেন ? 

গলাবন্ধ কোট ও সামান্য ধুতি এবং পাজাম। পরে দিন কাটাতেন। 

সময়ে সময়ে কোটের বোতামও খোল থাকতো । তিনি বোতাম 

লাঁগাতেও ভুলে যেতেন। সব সময় তাঁর চিত্ত গভীর পাঠ তৃষ্ণায় 
মগ্ন থাকতো।। যেন সেই কাজ ছিল তার কাছে ভগবত আরাধনা 

_-ঈশ্বরোপলব্ধির জন্তে একনিষ্ঠ সাধন।। 

দীর্ঘ চোদ্দ বছর লণ্ডনে অবস্থান করার পর অরবিন্দ ক্ষিরে এলেন 

ভারতবর্ষে। বোশ্বাইয়ের এপোলে! বন্দরে বখন জাহাক্ম এসে 

ভিড়লো। তখন অরবিন্দের মন-প্রাণ আনন্দে ভরে উঠলো । তিনি 
এতদ্দিন বিদেশে ছিলেন, স্বদেশ সম্বন্ধে তার বিশেষে জ্ঞান নেই ঠিক 

তবু তিনি ন্বদেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন এক 
অকথিত সুখের স্পর্শ । সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তঃকবণ বেদনায় ভার 

হয়ে উঠলে। যখন তিনি ভাবতে লাগলেন পরাধীন দেশজননীর 

অপাধারণ হুঃখ দুর্দশার কথা। ইংরাজ ছলেবলে কৌশলে ভারত- 

বর্ষ জয় করে দিনের পর দিন শোষণ ও শাসন করে ভারতবাসীদের 

নিজৰ করে রেখেছে । অথচ একসময় এই ভারতের কত না 

এশবধ্য ছিল। যেমন ছিল ধনদৌলত তেমনি ছিল বিগ্ঠাবুদ্ধি। তিনি 

এতদিন পশ্চিমবাসী হয়ে ছিলেন বলে ভারতনর্ষকে ঠিক ঠিক ভাবে 
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জানতে পারলেন তার ছ্বার। উপলব্ধি করলেন ভারতের পূর্বগৌরব। 
হাজার বছর আগে ভারত যেসব চিন্তা করে গেছে ত! মানব- 

জাতির মঙ্গলকর এবং শাশ্বত। ইংরাজ ভারতবর্কে জয় করলেও 
তার প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিনাশ করতে পারেনি । সেই প্রাচীন 

কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যেই সুপ্ত আছে ভারত-মাত্বার বাণী। সেই 
বাণীকে বাঙ্ময় রূপ দিয়ে প্রাণবন্ত করতে পারলেই ভারতবাজীদের 

মধ্যে চেতন ফিরে আসবে । আর চেতনা ফিরলেই ভারতবাসীরা 
মননে মর্মে উপলব্ধি করতে পাঁরবে পরাধীনতার দুঃখ ও গ্লানি। তখন 

তারা এই প্রকার গ্লানি অপনোদনের জন্তে সংগ্রামমুখী হয়ে 

'উঠবে। 

ভারতে পদ!প্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার চিন্তা অরবিন্দের 

অবচেতন নন আপনা থেকেই প্রকাশ পেল। এ বোধহয় মাটির 

মায়ের আকর্ষণ কিংবা ভারত ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছঃ , 

যাহে!ক অরবিন্দ বোদ্বাই হতে চলে এলেন বিহারে! দেওঘরে 
তখন তার দাদামশাই রাক্রনারায়ণ বস্তু অবস্থান করছিলেন। তার 

সঙ্গে ছিচুলন তাঁর ম। বেন ও ভোট ভাই বারীন । 

অরবিন্দ ঘরে প্রবেশ করেই দাঁদানশাইয়ের গ্রাচরণে সভক্তি 
প্রণাম নিবেদন করলেন। 

দাদামশাই তাকে সন্সেহ আশীবাদ করে বললেন, দীর্ঘজ ব হও । 

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। 
এরপর খধি রাজনারায়ণ অন্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে লাগলেন 

অরবিন্দের ধার-স্থির প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে ' তিনি কিছুক্ষণ 
তাকিয়ে রইলেন অরবিন্দের মুখের দিকে । তার চোখ ছুটি হতে 

প্রকাশিত হচ্ছে অতিক্ত্রিয় ধ্যান জগতের আলোক ঝরণা। সেই 
ঝরণার মধ্যে থেকে প্রকাশিত হচ্ছে প্রবীণ ও নবীন ভারতের নিলিত 

রূপ। 

এই প্রকার সত্য উপলব্ধির পর বুঝতে পারলেন, তার দৌহিত্র 
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অরবিন্দ ঘোষ ভাবী কালে একজন মহাপুরুষ হবে। তিনি জামাতার 
মধ্যে অন্থুসন্ধান করে পাননি আজ এতকাল পরে দৌহিত্রের 
জীবনে সেই সত্যের আলোক দেখে আনন্দিত হলেন। বুঝলেন এই 
যুবক কালে ভারতপুরুষ রূপে দেশের কাজে নিজেকে সপে দেবে। 

তারপর বললেন, জ্বানি সিভিল সাভিস তোমার জন্তে নয়। 

ঈশ্বর তোমার জন্তে আলাদ। কর্ম স্থির করে রেখেছেন। তুমি তার 

কম সম্পাদনের জন্মে ব্রতী হও । 

খবি রাজনারায়ণকে সভক্কি প্রণাম নিবেদন করলেন অরবিন্দ । 

খষি আবার শাস্ত-সরল কে দৌহিত্রের শিরে সাধনধন্য কর 
স্থাপন করে বললেন, তোমার মঙ্গল হোক। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল 

করুন। 

অরবিন্দ দাদামণাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন 

মায়ের কাছে। | 
মার শ্রীচরণে ভক্তি প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর দাড়িয়ে 

রইলেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে ' 

কিন্ত মার কাছ থেকে পেলেন না ন্েহের আহ্বান। কেবল 

দেখলেন, মা নিষ্পলক ন্েত্রে তাকিয়ে আছেন পুত্রের মুখের দিকে । 

কি যেন মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে অস্ফুট স্বরে বলছেন । 
অরবিন্দ বুঝতে পারলেন না সে ভাষা । ভাবলেন, মাব মাথাব 

ঠিক নেই। 

কিছুক্ষণ মার সামনে দাড়িয়ে থাকবার পব তিনি ফিরে এলেন 

নিজের কামরায়। 

দেওঘরে কয়েকদিন কাটিয়ে অরবিন্দ বিষ মনে চলে এলেন 

বরোদায়। এখানে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কান্দে 

আত্মনিয়োগ করলেন। 

পরে মহারাজ তাঁকে রাজন্ব বিভাগের কাজ দিলে অরবিন্দ 

কৃতিত্বের সঙ্গে তা সম্পন করেন। 

১৮ 



কিন্ত এ কাজে বেশীদিন লিগ থাকতে চাইলেন ন। অরৰিন্দ। 

তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন তার দ্বারা এই কাজে থাকা তার 

পক্ষে আদো সুখকর ছিল না। অথচ তাঁর মনের ভাব ব। অসোয়াস্তি 
ভাষায় ব্যক্ত করতেন না। 

বরোদার মহারাজ! অরবিন্দের সঙ্গে আরও ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা 

করে জানতে পারলেন তাঁর মনের খবর । 

তখন তিনি অরবিন্দের কমস্থল পরিবর্তন করে তার কলেজে 

ইতিহাস ও রাজনীতির অধ্যাপকের পদ দিলেন। 

এতদিন পরে অরবিন্দ হৃদর দিয়ে উপলদ্ধি করলেন যে তিনি 

যোগ্য পদে ব্রতী হয়েছেন । 

বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনার কাছ চালিয়ে যেতে লাগলেন 

অরবিন্দ। ছাত্ররা মহাখুশী ভীর মত একজন শাস্তশিষ্ট এবং জ্ঞানী 

গুণী অধ্যাপককে কাছে পেয়ে। 

অরবিন্দ ক্লাসে এসে এমন ভাবে পড়াতেন যেন ছাত্ররা 

মনে করতে। তিনি তাদের আপন জন। যেমন তার মধুর কণ্ঠনিঃস্মত 
সুমধুর ভাবার ঝঙ্কীর তেমনি তাঁর বোঝাবার অদ্ভুত ক্ষমতা । এমন 

আস্তরিকতা পর্ণ শিক্ষকতার জন্যে ছাত্ররা তাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভাল- 

বাসতে লাগলো ৷ তারা অরবিন্দের কাছে পুত্রাধিক মেল ভ করতো! । 

ঘে পাঠ্য বিষয় ছাত্ররা বুঝতে পাঁরতো। না অরবিন্দ বারংবার 
ছাত্রদের কাছে তা ব্যাখ্যা করে দিতেন । 

তখন ছাত্ররা বাড়িতে এসে কঠিন পাঠ্যবন্ত একবার পড়ার পর 
অনায়াসে অর্থ করে নিতে পারতে। | 

ক্রমে মহারাজার কানে পৌছলে। অরবিন্দের অপূর্ব শিক্ষকতার 
কথা৷ 

শুনে সন্তষ্ট হলেন মহারাজা । তিনি হুকুম দিলেন অরবিন্দের 

মত গুণী-জ্ঞানী অধ্যাপকের হাতে রাজকলেজের সহকারী অধ্যক্ষের 

পদ দেওয়া! হোক । 

৪) 



কলেজ কমিটি সর্বাস্তহকরণে মেনে নিলেন মহারাজা র প্রস্তাব । 
অরবিন্দ অচিরে রাঞ্র কলেজের সহকারী অধাক্ষ হলেন। 

এই পদোন্নতির জন্তে কিছুমাত্র গর্ববোধ করলেন না অরবিন্দ । 

ভার মনে দান। বাধলো। না অহঙ্কার । নিলোভ--নিলিগু হৃদয় নিয়ে 
তিনি ছাত্রদেব পড়িয়ে যেতে লাগলেন । তার পড়াবার পদ্ধতি 

ও রীতিনীতি দেখে মনে হতো তিনি যেন এই কাজকে তপস্যার 

মত গ্রহণ কবেছেন। 

তিনি যখন ক্লাসঘরে সুমধুর কণ্ে ও শান্তভাবে বক্তৃতা দিতেন 
তখন ছাত্ররা অপলক নয়নে এবং ধীর-স্থির চিত্তে তার অনিন্দ্যস্ুন্দর 

এবং তপশ্বীসম মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো । একটি বিষয় 

বোঝাতে গিয়ে তিনি অবতারণ। করতেন একাধিক বিষয় । তার সুন্দর 

অধ্যাপনার মধ্যে ফাঁকি ব! অপূর্ণতা থাকতো। না। এর ওপব ছিল 
আন্তরিকতা । এই ছয়ে মিলে ভার অধ্যাপন। সবাঙ্গম্ুন্দর হতো । 

রাজপ্রাসাদে মহারাজার সঙ্গে অবস্থান কবতেন 'অববিন্দ | 

জ'কজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাস করা তার আজন্ম অভ্যাসের 
প্রতিকূল ছিল। তাই'এই প্রকার জীবনযাত্র তিনি উত্তম বলে মনে 

করলেন না । 

ভার অবশ্য কোনরকম অন্থুবিধে বা অনিয়ম হতো। না। চাকব- 

বাকর দাসদাসী অনেক ছিল। ভাল আহারের ব্যবস্থা ছিল, 

থাকবার জন্যে উত্তম ঘর ছিল। ছুপ্ধফেননিভ শহ্য। সবদ। প্রস্তত 

থাকতে। তার জন্যে! প্রতিদিন তার শষ্য পরিস্কার রাখার দায়িত্ব 

থাকতে। চাকর-বাকরের হাতে । 

এত ভোগবিলামেব মধ্যে থাকতে ভাল লাগতো ন। অরবিন্দের । 

সরল এবং সাদাসিধে মান্থুব অরবিন্দ একদিন মহারাজার সঙ্গে দেখ। 

করে বললেন মনের কথা, মহারাজ ! আপনি যদি কিছু মনে ন। করেন 



মহারাজা! কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন, বলুন আপনার কি 

কথা আছে! 

অরবিন্দ বললেন, আমার জন্যে আপনার যত্বের কোন শেষ নেই। 

আপনি রাজপ্রাসাদে আমাকে আশ্রয় দিয়ে মহাস্থুখে রেখেছেন । এর 

জন্যে আমার কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্ত মাঝে 

মাঝে আমি বড় অসুবিধা বোধ করছি কারণ আমি রাজপ্রাসাদে 

থাকি বলে অনেক ছাত্র আমার কাছে আসতে পারে না । 

অরবিন্দের কথা শেৰ না হতেই মহারাজ! প্রশ্ন করলেন, তা 

আপনি কি করতে চান? 

অরবিন্দ বললেন, আমি এই ব্যাপারে আপনার কাছে একটি 

নতুন প্রস্তাব রাখছি । আশা করি আপনি আমার বিষয়টি একবার 

তেবে ১২ | 

মহারাজ। বললেন, বলুন আপনার কি প্রস্তাব। আমি আপনার 

ভালর জন্যে অনেককিছু করতে রাজী আছি। 

অরবিন্দ বললেন, আমার একান্ত অন্রোধ, রাজপ্রাসাদের বাইরে 

আমার জন্যে যেন থাকার বন্দোবস্ত কর! হয়। 

নহারাজা হেসে বললেন, অর্থাৎ একটা ছোঁটি কুটিরে থাকতে 
চাঁন? 

অরবিন্দ সহাস্তে বললেন, ঠিক তাই। 
মহারাজা সম্মতি জানিয়ে বললেন, আপনার ইচ্ছা, পুণ 

হবে। 

অরবিন্দ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন বঢে কিন্ত প্রাসাদ সংলগ্ন 

একটি ছোট বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত 

সাদাসিধা ভাবে বাস করতে লাগলেন। লোহার খঃটের ওপর কম্বল 

মুড়ি দিয়ে শয়ন করতেন। খাবারে আড়ম্বর ছিল না। ভাত, রুটি 
ও একটি তরকারি গ্রহণ করতেন। শীতে গায়ে জাম। দিতেন না । 

পায়ে থাকতো একজোড়া নাগরা। পরণে মোটা স্ৃতোর ধুতি। 

২১ 



কলেঞ্জে যখন যেতেন তখন কোট-প্যান্ট পরতেন। মাথায় টুগী ন৷ 
পরে পাগড়ী ধারণ করতেন। 

এমনিভাবে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। ছাত্ররা তার 

কাছে আসতে লাগলো । আর তার্দের মনে প্রাসাদের আতঙ্ক 

বইলো। না । 

অনেকদিন পর ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠলে। । 
অরবিন্দ ও মনে-প্রানে তৃপ্তি বোধ কবতে লাগলেন । 

একদিন বরোদার মহারাজা অরবিন্দকে জিচ্ভানা করলেন, আমি 

বেশ কিছুদিনের জ্বন্যে কাশ্ীর ভ্রমণে যাচ্ছি। আমাব সঙ্গে আপনি 

সেখানে যাবেন কি? 

অরবিন্দ বললেন, আপনি যদ্দি চান তাহলে আমি যেতে বাজী 

আছি। ৃ 

--বেশ অমুকদিন আমি যাবো । 

-আচ্ঞ।, আমিও প্রস্তত থাকবো! । 

নিদিষ্ট দিনে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করলেন অরবিন্দ । সঙ্গে 
আছেন বরোদার মহারাক্জ! এবং তার কর্মচারীবৃন্দ । 

ভুন্বর্গ কাশ্মীরের দৃশ্ঠাবলী দেখে মুগ্ধ হলেন অববিন্দ। যত সেই 
অনিন্দ্যস্থন্দর এবং অনির্চনীয় প্রাকৃতিক শোভ। দেখতে লাগলেন 

ততই মোহিত হয়ে গেলেন । 

শেবকালে তিনি এলেন ক্ষীরভবানীর মন্দিরে । এখানে এসে 

কিছুক্ষণ ভাববিহ্বল নয়নে তাকিয়ে রইলেন মায়ের সু খর দিকে। 

বোধহয় তিনি মায়ের কাছে মনে-প্রাণে প্রার্থন জানাতে লাগলেন 

দেশের স্বাধীনতার জন্যে । 

কিছুকাল কাশ্মীরে অবস্থান করে অরবিন্দ ফিরে এলেন ববোদায়। 

কলেজের পড়ানে। হয়ে গেলে বাসায় এসে অরবিন্দ গভীর রাত 

পর্য্যন্ত 'আলে। জ্বেলে লেখাপড়া করতেন। বিভিন্ন ভারতীয় 

১ 



ভাষা শিখে সেই সব ভাবায় প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠে মনোযোগ 

দিতেন। 

এতদ্দিন তিনি বিলেতে থেকে ইংরিজী ভাষায় বন্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন 

করেছেন। কিন্তু তাতে করে তিনি ভারতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে উঠতে 
পারেননি । তাই এবার স্থির করলেন, রামায়ণ, মহাভারত বেদ, 

পুরাণ, উপনিষদ, ইতিহাস, রাজনীতি, ও অর্থনিতি বিষয়ে বিশেষ 

জ্ঞান অর্জন করবেন । 

যেমন সন্কল্প করলেন তেমনি কাক্তও হলো । 

এবার তিনি মাতভাষা অর্থাৎ বাংল। ভাঁষা শিখে বঙ্কিমচন্দ্র ও 

হেমচন্দ্রের রচনা পাঠ করবার ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন । 

তার আগে তিনি মারাঠী, গুজরাটী, সংস্কৃত আক বরোদ। রাজ্যের 

ছুটি ভাষা শিখে ফেললেন । সেই সঙ্গে সকল ভাষায় বচিত বিভিন্ন 

পুস্তক পাঠ করে অসাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করে তপ্তি পেলেন। 
এত জ্ঞান লাভ করেও মনের অন্তঃস্থলে শান্তি পেলেন না 

অরবিন্দ। কারণ তিনি হ্বদয় দিয়ে অনুভব করলেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত 

না নিজের মাতভাষা শিখতে পারছেন ততক্ষণ পধ্যন্ত তিনি অন্তরের 
পুর্ণ তৃপ্তি হতে সম্পূর্ণভাবে নিবাসিত থাকছেন। তাছাড়া তার 

ভবিষ্যৎ কমজীবনও কলপ্রন্থ হবে না। 

এইপ্রকার চিন্তা করার পর তিনি নিজে থেকেই মনোযোগ 

সহকারে বাংল। ভাষা শিখতে লাগলেন । সেই সঙ্গে জপ করতে 

লাগলেন “বন্দে মাতরম্" মন্ত্র। এই বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে অরবিন্দ 

বন্কিমের আদর্শে দেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন । মন্ত্ 

জপ করতে করতে তিনি ভারতমাতার সন্তার সঙ্গে নিজের একাত্ম 

হওয়ার প্রেরণা উপলন্ধি করতেন। বন্দে মাতরম,. মন্ত্র ছিল তার 

ধ্যান। এই মন্ত্রের মধ্যে তিনি অগসন্ধান করেন ভারতের 
মুক্তিসংগ্রামের মহাপ্রেরণ। এবং মহাশক্তি। আর কেনই বা! সেই 
শক্তির সন্ধান পাবেন না অরবিন্দ। অধ্যাত্ম শাস্্ লিখেছে, নাম 
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আর নামী অভেদ সুতরাং বন্দে মাতরম. মন্ত্র ষে জপ করবে তার 
মনে স্বতই অনুপ্রেবণ! আসবে দেশ জননীকে শ্রদ্ধ। এবং তাব অসীম 
হঃখে অংশীদার হয়ে তর মুক্তির পথ বাধামুক্ত করবার। 

সহকারী অধ্যক্ষের বেতন ছিল প্রতিমাসে ৭৫০ টাকা । অরবিন্দ 
এঁ টাকা পেতেন। বেতনেব টাকা থেকে ছুশে। টাকা তিনি মাকে 
পাঠাতেন। আর পাঁচশো। টাকা তিনি ব্যয় করতেন গরীব আত্মীয় 
ও ছুঃস্থ মানুষদের সেবার জন্যে । এছাড়াও তিনি মাসে মাসে এক 

হাজার টাক। থেকে মারস্ত করে দেড় হাজ্জাব টাকা পধ্যস্ত বই 

কিনতেন। এত টাক। তিনি কোথা হতে পেতেন? যা মাইনে 

পেতেন সে টাকার সমস্ত অংশই তো পরেব জন্তে ব্যয় কবতেন। 

তার টাক জোগাতেন ববোদাব মহাবাজ1। যখনি তাব টাকাব 

দরকার হতো! তিনি মহারাজার কাছে চাইতেন । মহারাজ। নিজেব 

কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে অববিন্দের যখন যা দবকাঁব হবে 
তা যেন তাকে দেওয়! হয়। 

কর্মচারীরা তাকে প্রয়োজনমত অর্থ দিতেন। স্মৃতরা' 
রাজার আশ্রয়ে থেকে 'অববিন্দ কোনবকম কষ্ট পাননি । তিশি নিজে 

অর্থ গ্রহণ কনতেন না বটে কিন্তু যখনি অর্থেব দবকার হতে৷ স্লিপ 

লিখে দিলে সেই পরিমাণ অর্থ তার হাতে এসে যেত। পরে 

কর্মচারীরা একট! খাঁতাষ তার নামে মোট মাসিক ব্যয লিখে 

রাখতেন। 

এরকম ত্যাগী পুকষ বড একট। দেখ! যায় না। নিজের উপাঞ্জিত 
অর্থ নিজের ভোগে ব্যয় না করে করছেন অন্তের ভোগে । সে যুগে 

যার বিলাতফেরৎ হয়ে এদেশে এসে মোটা। মাইনেব চাকরী করতেন 

তারা সকলেই ভোগবিলাসের আোতে গ। ভাসিয়ে দিতেন । নিজের 

সুখস্থবিধা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, পরের স্থুখের কথ ক্ষণমাত্রও চিত্ত? 

করতেন না। অরবিন্দ বিলাতফেরতৎ এবং গুণী জ্ঞাণী হয়েও নিজের 
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ভোগবাসনা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল্ন। ত্যাগ ছিল তার 
জন্মগত সংস্কার এবং প্রেম তার স্বভাবসুলভ গুণ। এই ছু'টি শক্তির 
জন্যে তিনি জ্ঞাণী এবং প্রেমী হতে পেরেছিলেন । পরবর্তী জীবনে 

তাই তিনি এই মহান গুণের বলে দেশের কাজ করেছেন আবার 

ঈশ্বরের উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। 
বরোদায় অবস্থানের সময় অরবিন্দ বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। 

তাই বাংলার প্রতি তার আকর্ষণ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে 
লাগলেন। 

তিনি স্থির করলেন, বাংল! দেশকে কেন্দ্র করে, তার ভবিষ্যৎ 

কর্মপদ্ধতি নিদ্ধারণ করবেন। আর তার সেই কর্মপদ্ধতি তিনটি 

স্তরে ভাগ করবেন। 

প্রথম স্তর হচ্ছে খষি বঙ্ষিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্' মন্ত্র নিয়ে 

বিপ্রবের সাধনা আরম্ভ করবেন। তারপর এই মন্ত্রে দেশবাসীদের 

হৃদয়ে স্বাধীনতার স্পৃহা! জাগিয়ে তুলবেন এবং সৈম্থদের মধ্যে 
বিদ্রোহের আগুন জ্বালীবেন। 

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, অসহযোগ ৪ নিরস্থ প্রতিরোধের পথে 

সংগ্রাম শুরু করবেন। 

তৃতীয় স্তর হচ্ছে, অধ্যাত্মশক্তিতে দেশকে জ-স্ধশালী করে 

ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। 
তার মনের এই চিন্তা গোপন রাখলেন । কাউকে জানালেন না! 

প্রকৃতপক্ষে তিনি রজ্োগুণের প্রভাবে দেশকে জাগিয়ে তারপব 

সত্বগুণের প্রভাবে ঈশ্বরেব মহিমা কীর্তন করে দেশ এ দশের মঙ্গল 

করবেন। 

তিনি লেখার মাধ্যমে ভার মনের ম্তুপ্ত বাঁসনা প্রকাশ করলেন । 

প্রথমে কলেজ ম্যাগাজিনে ভারতীয় ভাপ্ধারা নিয়ে কবিতা লিখতে 

লাগলেন। এগুলি লিখলেন ইংরাজি ভাষায়। 

কিন্তু এতে তৃপ্তি পেলেন না। ভাবলেন এর দ্বারা জন- 
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সাধারণের মাঝখানে তার চিন্তাধারার প্রচার হবে না । তাই তিনি 
আরও একটি ভাল পত্রিকার সন্ধান করতে লাগলেন । 

তার মনোমত পত্রিকার সঙ্কানও পেলেন । তখন বোম্বাই থেকে 
একটি রাজনৈতিক বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হতে! । তার নাম 

ইন্দুপ্রকাশ' । এ পত্রিকার সম্পাদকের নাম কে, জি, দেশপাণ্ডে। 
তিনি কেমত্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন । 

অরবিন্দ দেশপাণ্ডেকে লিখলেন, আমি আপনার পত্রিকায় প্রবন্ধ 

“লিখতে চাই। আপনি আমার প্রবন্ধ ছাপাতে রাজী আছেন কি? 
দেশপাণ্ডে তক্ষুনি জবাব দিলেন, হ্যা, রাজী আছি । আপনি 

প্রবন্ধ পাঠাতে আবন্ত করুন। “ভনি লিখলেন “বন্দে মাতরম” এবং 
ফি বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে । 

তিনিই একমাত্র ভাবতবাসী' বাঁ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের 

বীর সৈনিক যিনি বঙ্গিমচন্দ্রের অমর মন্ত্র বন্দে মাতরমের মহিম। 

উপলব্ধি করলেন এবং ভারতবাসীর্দেব সামনে তা প্রকাশ করলেন। 

তার অন্গুপ্রেরণা এবং প্রচারের মাধ্যমে নিখিল ভারত কংগ্রেস 

কমিটি দেশের স্বাধানতা সংগ্রামের মন্ত্র হিসাবে এই বন্দে মাতবমকে 
গ্রহণ করে। এবং এই "মন্ত্র উচ্চারণ করে তারা প্রভূত বলের 
অধিকারী হন। পরবতাঁ কালে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার পর 
জনগণমন অধিনায়ক" সংগীতের সঙ্গে “বন্দে মাতরম্ সংগীতও জাতীয় 
সংগীত রূপে জাতীয় পরিষদে গৃহীত হয় । 

খধষি বন্কিমচন্রর সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন অরবিন্দ 

ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকাঁয়। সবশেষে প্রবন্ধে লিখলেন £ “য1 কিছু ধ্বংস 
প্রাপ্ত বা রক্ষা হোক ন। কেন বন্বিমের খ্যাতি বিনষ্ট হতে পারে না-"" 

“হে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ধুরন্ধরগণ, আপনাদের 

দৃষ্টি আন্গ শাসন পরিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ'"'বন্ছিমচন্রর আপনাদের 
কাছে একটি প্রকৃষ্ট দষ্টান্ত। বৃথা আত্মপ্রশংসায় আমাদের স্ফীত 
হওয়া উচিত নয়। আদালতের উচ্চাসনে কিংবা! আইনজীবীর 
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গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়ে কেবলমাত্র আইনের জ্ঞানকেই সারবস্ত বলে 
গণ্য করলে চলবে না।*** মহৎ চিন্তা, মহৎ কাজ আর অমর 

রচনা--এই মানবজীবনের আদর্শ । বঙ্কিম; মধুনুদদন পৃথিবীকে এই 

তিনটি মহৎ জিনিষ দান করে গিয়েছেন-''বাংল! সাহিত্যে এবং বাংলা 
ভাষায় তারা এর প্রমাণ রেখে গেছেন।...তাই তারা মুত হয়েও 

আজ জীবিত রয়েছেন। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যেদিন বিচার করবে 

সেদিন তার! সংকীর্ণচেতা কোন সমাজ-সংস্কারক কিংব। ভাগ্যান্বেষী 

কোন রাজনৈতিক নেতাকে ভ।রতের শ্রষ্টা বলে স্বীকার করবে না-_ 

স্বীকার করবে সেই মহানচেতা বাডালীকে ধিনি নিঃশবে শিভৃতে 

প্রকৃতিব মত নিঃস্বার্থ হদয়ে পরম স্যষ্টির সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন"'*যিনি 

একটি ভাষা, সাহিত্য ও জাঁতি গড়ে গিয়েছেন-- সেই বঙ্কিমচন্্রকে 1? 

অরাবন্দের মত বস্কিমচন্দ্রকে ঠিক ঠিক বুঝেছেন আর কোন্ 
বাডালী বা ভারতবাসী? তা যদ্দি বুঝতেন তাহলে আজকের 

দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে কি মহাহ্র্যৌোগের ঘনঘটা দেখা 

দিতে। ? 
রাজ! রামমোহনের পর খষি বঙ্কিমচন্দ্র সত্য দৃষ্টি এবং জাগরিত 

অস্তঃকরণ ঘুমন্ত ভারতবাসী-_আত্মবিম্াত ভারতবাসীকে জাগরিত 
করতে এবং তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে যত্ধশীল হছে 1। তার 

ফলও ফললে। পরবর্তী কালে । অবশ্ত এর সঙ্গে যুক্ত হলে! শ্রীরাম- 

কৃষ্ণ বিবেকানন্দের আবিভাব এবং কমপ্রেরণ। | 

কিছুদিন পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উপনিবেশিক স্বায়ন্ত 

শাসনের বিরোধিতা করে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন অরবিন্দ । সেগুলি 

অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট কবলে! । 
এ ছাড়। তিনি কগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র 

সমালোচন। করে লেখেন যে, কতকগুলি *ংরাজী শিক্ষিত ও ধনী 

ব্যক্তিদের জন্তেই এই নীতি। এতে করে কোটি কোটি নিরন্ন দরিদ্র 

ও অশিক্ষিত লোকের কোন উপকারই হবে না। দেশে এখন এমন 
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আন্দোলনের প্রয়োজন যাতে দরিদ্র জনসাধারণের উপকার হয় এব" 

সেই সঙ্গে শাসকগণের চৈতন্ঠোদয় হয় । 
অরবিন্দের এই ধরণের চিন্ত। প্রকাশিত হওয়ার আগেই মার 

একজন বাঙালীর মনে এইপ্রকার চিন্তার উদয় হয় এবং তিনি 

তা লিখে প্রকাশ করলেন। তার নাম চন্দ্রশেখর সেন। তিনি 

লিখলেন, “যতদিন না আমরা বুঝতে পারি এবং জনসাধারণকে 

বোঝাতে পারি শ্যাশনাল কংগ্রেস কি? ততদিন লোক গ্রচাবিত 

কোন উত্তর পেলেও আমরা নীরধ হবে। ন।। মনে মনে জিজ্দেদ 
করবো-_ন্যাশনাল কংগ্রেস কি?' কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বন্ধুগণ কি 
আমাদের প্রশ্নে কর্পাত করবেন ন!* যদি তারা আমাদের প্রশ্ন 

অকিঞ্চিংকর বলে উপেক্ষা করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝবো, 
ন্যাশনাল কংগ্রেস অর্থে পাশ্চাত্য শিক্ষিতেব প্রদর্শনী বা পাশ্চাত। 

শিক্ষিতের মহামেল।।' | 

বাস্তবিক পক্ষে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে আবেদন-নিবেদন কবে বা 
সহৃদয়তার সঙ্গে আলাপ-আলোচন চালিয়ে ভারতের স্বরাজ সা 

হবে না একথা মহাবিপ্রবী অরবিন্দ এবং হার সমসাময়িক ভারতের 

বিপ্রবমনা যুবকগণ বুঝেছিলেন। তারা চেয়েছিলেন অন্য পথে 

ভারতের স্বরাজ লাভের সাধনা । সেই সময়ে অরবিন্দের মনোভাব 

এবং ভবিষ্যৎ কমের কথ ব্যক্ত করে জনৈক এঁতিহাঁসিক লিখেছেন ; 

ন্ববাজ ভারতের কাম্য, কিন্তু সেই স্বরাজ আসবে কোন পথে ঃ 

নব্য রাজনীতিক দল দীর্ঘদিন অন্ুস্থত আবেদন-নিবেদনের পথ বর্জন 

করে সন্ত্রাসবাদের পথ ন। মাড়িয়েও এক নুতন পথের সন্ধান দিলেন । 

ত1 হলে। অসহযোগ বা বয়কট বা নিরক্ত্র প্রতিরোধের পথ। এর 

মর্মকথ। হলে ইংরেত্ব সরকারের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে 

চালাতে হবে সবাঙ্গীন অসহযোগ । বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ 
এই নৃতন দর্শনের নাম দিয়েছিলেন “0০0০0106০06 5855152 1২551563100" 

. বা! ন্রিস্ত্র (নিক্তিয় নয়) প্রতিরোধ নীতি । নিরস্ত্র ও'অসহায ভারত- 
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বাসরৈ পক্ষে প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ শাসকের সঙ্গে সামরিক 
অভিবানে জয়লাভের আশ' ছুরাশামাত্র। এই গভীর সত্য উপলব্ধি 
করেই তারা নিরস্ত্র ও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের কশন্ূচী জাতির 

সামনে উপস্থাপিত করেন। এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে সক্ক্রিয় ও 

শক্তিশালী করতে হলে চাই জনসাধারণের ত্যাগ, সাধন। ও সংগ্রামী 

মনোভাব। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংগঠনের 
আবেদন তাই নব্য রাজনৈতিক দলেব নেতারা জানালেন বারংবার । 

কেবল ্বরাজ” “স্ববাজ' বলে চীৎকার করলেই স্বরাজ এসে দেখা দেবে 

ন1। স্ববাক্গ লাভের পূর্বে স্ববাঁজকামী মানুষ স্থপতি প্রয়োজন । নিভীক 
ও স্বার্থত্যাগী সৈনিক ছাড়া স্বাধীনতা -যুদ্ধ ব্যর্থ হতে বাধ; । জীবনেব 

সবন্য ত্যাগ করেই মহত্তম লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। ১৯০৭-৮ সনে 
মখন দোশর ভিতরে সবকারাী নিধাতন উত্তরোত্তর বেড়ে চলে ও 

জ[তিব মনে ছিধা, সংশয় দেখা দেয়, তখন বিপিন পাল ও অরবিন্দ 

ঘোষের অগ্রিগর্ভ বাণী জ্বাতীঘ জীবনে এক নুতন আশা ও উন্মাদন। 

ষ্টি কবে” 
মরাবন্দের স্বরাজ সংগ্রুম ছিল হৃদবের গভীরতম উপলন্ধিতে । 

(তান ভাবতায় ভাবধারায় সিক্ত করে সংগ্রামেব আদর্শকে রূপ দিতে 

চেয়েছিলেন। ভারতীয় ত্যাগ, স.ষম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যে 

স্বক্নতম শ(ক্ত নিহিত আছে তাই ঘ্বুমন্ত জাতিকে জয়ে তুলতে 
যথেই্ট সাহায্য করবে। তার জন্তটে বাইবের জিনিষ-_বিদেশী চিন্ত 

ও ভাবধাবার বিশেষ প্রয়োজন হবে না। অবশ্য তিনি ফরাসী 

বিপ্রবের খাদরশশকে মনে-জ্রাণে স্থান দিয়ে গেছেন। তিনি এও 

বলেছেন যে অসহযোগ আন্দেলন নিস্মল হলে বা শক্তিহীন হলে 

প্রয়োজন হবে সশস্ত্র বিপ্লবের। তাব এইপ্রকার ভাবধার। তারই 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমাৰ ঘোৰ অনুসরণ করেন। পরবর্তী 

কালে মহাত্মা গান্ধী অরবিন্দেব ভাবধারাকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ 

করেছিলেন। 

স্বরাজ সংগ্রামের অন্তনিহিত শক্তির প্রকাশ কোথায় তা মনে- 

প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন অরবিন্দ এবং বিপিনচন্্র পাল। “বন্দে 
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কথার প্রতিধ্বনি । তিনি লিখলেন, ভারতের জাতীয় আন্দোলন 

কেবলমাত্র আধিক বা রাষ্্রিক আন্দোলন নয়। এর লক্ষ্য আরও 
মহৎ, উদ্দেশ্য আরও বৃহং। 

বিপিনচন্দ্র পাল এই আন্দোলনকে "আধ্যাত্মিক আন্দোলন" বলে 

মনে করতে লাগলেন । 

'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় আব একটি প্রবন্ধে অরবিন্দ 'লখলেন 
“যে দেশের শাসনতন্্ব দেশবাসীর সম্মতি নিয়ে রচিত হয়নি সেই 

শাসনতন্ত্র কাছে আবেদন গ্রাথনা অথব। নিয়মান্ুগ আন্দোলন 

নিক্ষল প্রয়াস মাত্র । 

ংগ্রেসকে সমালোচনা করে ন্দুপ্রকাশ” কাগজে মহাবিপ্লবী 
অরবিন্দ আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার নাম 'পুরাতনের জন্য নতুন 
প্রদীপ” । এতে অরবিন্দের মনের যে বিপ্রবাত্ক চিন্তার প্রকাশ 

ঘটলে! তা অনেকে সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাদের মধ্য 

অন্যতম হচ্ছেন মারাঠী নেতা মহাঁদেও গোবিন্দ রানাডে। যাতে 

তিনি ইংরাজদের স্থনজবর হতে বঞ্চিত হন এই আশঙ্কায় উক্ত পত্রিকার 
সম্পাদককে একটি পত্র লিখে জানালেন, এখন থেকে অরবিন্দের কোন 

লেখা যেন আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করা না হয়। এর দ্বাব। 

ভবিষ্যতে আমাদের দমূহ ক্ষতি হতে পারে । 

রানাডের কথামত অরবিন্দের প্রবন্ধ আর ইন্দুপ্রকাশ কাগজে 
প্রকাশিত হলে না। 
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এর জন্যে অরবিন্দ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি 

খাবি বঙ্িমচন্দ্রের অমর লেখনী “বন্দে মাতরম' গানে যে শক্তির 

গ্রকাশ দেখেছেন এবং তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন তার কাছে 

এই তুচ্ছ আঘাত সিদ্ধুর তুলনায় বিন্দু মান্র। এই মহাবিপ্রবী 
পুরুষসিংহ রাণাডের ভ্রকুটিকে উপেক্ষ! করে নিজের কর্ম করে যেতে 
লাগলেন। তার কাছে প্রথম সত্য বস্তু এবং লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বর । 

তারপর দেশজ্জননীর পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের গুরু দায়িত্বভার । 
তিনি এর আগে পাশ্চাত্য দেশের অনেক বিপ্লবী মহামানবের বানী 

ও জীবনী পাঠ করেছেন। তা থেকে তিনি সাহস পেলেন। এর 

পর এলো তরুণ সন্ন্যাসী ও বিপ্লবী বিবেকানন্দের বজগন্তীর কণ্ঠস্বর । 
স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময় পীশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্মের বিভয় গৌরব 

স্থাপন ০ সবেমাও স্বদেশে ফিরেছেন দেশ-বিদেশ থেকে তিনি 

শত সহমত অভিনন্দন পত্র পাচ্ছেন। ভার উত্তরে তিনি দেশবাসীকে 

শোনাচ্ছেন জাগরণের মন্ধ । বু কণ্ঠে ঘোষণা করছেন £ হে ভারত ! 
ভুলিও না_-তোমার নারীজাতির আদশ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; 

ভুলিও না তোমার উপাম্ত উম!নাথ সর্বত্যাগী শঙ্গর ;$ ভুলিও নাঁ_ 
তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ঈ'ন্য়স্থাখের- নিজের 

ব্যক্তিগত স্থখের জন্যে নয় ₹ ভুলি না--তুমি জন্ম হতেই মায়ের 
জন্যে বলিপ্রদত্ত ; তুলিও না-তোমার সমাজ সে বিট মহামায়ার 
ছায়ামাত্র ; ভুলিও না-_নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অভ্র, মুচি, মেথর 

তোমার রক্ত, তোমার ভাই। 
“হে বীর সাহস অবলম্বন কর। সদপে বল-আমি ভারতবাস”, 

ভারতবাসী আমার ভাই ; বল-_মৃখখ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতব।সা, 

ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র 

বন্ত্রাবৃত হয়ে সদর্পে ডেকে বলে।--ভাবনবাসী আমার ভাই, ভারত- 

বাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ 

আমার শিশুশয্যা,। আমার যৌবনের উপবন, আমার বাদ্ধক্যের 
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বারাণসী ; বল ভাই--ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ 
আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদস্বে, 
আমায় মন্য্যহ দাও; মা; আমার ছুূর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, 
শামায় মানব করো ।' 

সর্তত্যা্গী সন্যাসীর কে এমন দেশাত্মবোধক বাণী পৃথিবীর 
ইতিহাসে আর কোন দেশে কোন মানুষের কে ধ্বনিত হয়েছে কিনা 
সন্দেহ । 

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সন্যাসী। সন্যাসীরা সাধারণত নিজের 

মুক্তির জন্যে সদ! ব্যস্ত থাকেন। পরের কথা তার! চিন্তা করেন না 

বা পরের সমস্যার সমাধানের জন্যে অযথ মাথা ঘমান না। সন্যাসী 

বিবেকানন্দ হলেন তার একমাত্র ব্যতিক্রম। এর কারণও আছে। 

তার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছার তিনি নিজের মুক্তির কথা 
সাময়িক ভাবে স্থগিত রেখে দেশের মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। 

স্বামীজীর বাণী এবং কার্ধ্যপ্রণালী অরবিন্দের জীবনকে প্রভাবিত 

করলেো। তিনি জাতিকে তার গভীর স্প্তির কোল থেকে জাগরিত 

করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্তে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে 
লাগলেন। 

এই সময় অরবিন্দের জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। 

ঘটে। ১৮৯৪ সালে পুণার চীফ. কনেষ্টবল হত্যার অপরাধে চারজন 
যুবককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তারা কারাগারে অসম্ভব রকমের 
নির্যাতন ভোগ করতে লাগলো । 

অরবিন্দ কারগারগুলির সংশোধনের জন্তে একটি প্রবন্ধ লেখেন 

এবং সেটি গুকাশিত হলে। “ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে । 
রচনাটি তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের নজরে পড়লো । তিনি 

অরবিন্দের মৌলিক চিস্তাধার। দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি তাড়াতাড়ি 
বোশ্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহামতি রাণাডেকে জানালেন, 

আমি অরবিন্দের কারাসংস্কার প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি। 
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আমি চাই তাকে অতি শীঘ্র কারাসংসারের কাজে নিধুক্ত কর! হোক। 
আপনি তার ব্যবস্থা করুন । 

গভর্ণর জেনারেলের কথামত বিচারপতি রাণাঁডে চেষ্টা চালিয়ে 

যেতে লাগলেন। অরবিন্দের কাছে প্রস্তাব এলো, আপনি 

কারাসংস্কারের কাজে যোগ দিতে রাজী আছেন কি? আপনার 

কারাসংস্কার প্রসঙ্গে লেখ৷ প্রবন্ধটি পাঠ করে মহামান্য বড়লাট বাহাছর 
অত্যন্ত খুশী হয়েছেন । 

বুদ্ধিমান অরবিন্দ বিচারপতি রাণাডের প্রস্তাব অগ্রাহ করে 

জানালেন, আপনি দয়া করে ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে 

জানাবেন ষে আমি তার মনোমত কাজে যোগ দিতে অনিচ্ছুক । তিনি 

যে আমার লেখা কারাসংস্কার নামক প্রবন্ধটি পাঠ করে আনন্দিত 
হয়েছেন তার জন্তে আমি তাকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাচ্ছি । 

অরবিন্দ ভেবে দেখলেন, একবার যর্দি সরকারী কাজে যোগদান 

করেন তাহলে তার স্বাধীন চিন্তাধারায় আসবে প্রচণ্ড আঘাত। 
তাছাড়। তিনি ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। ভার 

পক্ষে ইংরাজ শাসনের অধীনে গোলামী কর। কিভাবে সম্ভবপর হবে ? 
বিপ্লবী অরবিন্দের মনে এই চিন্তাই বড়লাট বাহাছরের প্রস্তাব 

প্রত্যাখ্যান করলো । 

“ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ হলেও অরবিন্দ কিন্ত 
নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি বারাদ। রাজকলেজের কয়েকটি 

ছাত্রকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করলেন এবং তার নাম দিলেন 
তরুণ সমিতি | 

এই সব তরুণদের কাছে তিনি ভারতমাতার পরাধীনতার ছঃখ 

প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতেন। তিনি বলতেন, আমদের বিরাট দেশ এই 
ভারতবর্ষ বহুদিন হতে বিদেশী শাসকদে£ অধীনে রয়েছে । বিদেশী 
শাসকর। কেবল শোষণ করেছে, ভারতবর্ষের উন্নতির দিকে নজর 

দেয়নি। আর যেটুকু দিয়েছে ত1 নিজেদের স্বার্থে । 
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তিনি আরও বললেন, এখন থেকে ভারতবর্ধকে ভাবতে হবে 

দেশজননী রূপে । আমরা গর্ভধারিণী মার প্রতি যেমন খণী থাকি 

তেমনি খণী আছি এই মাটির ম! ভারতঙ্কননীর প্রতি। সুতরাং পুত্র 
হয়ে তার ছুঃখছুদ্দশ। দূর কববো৷ না এ কেমন করে সম্ভব হতে 
পারে? আমাদের এখন উচিত সাধ্যমত চেষ্টা করা যাতে 

ভারতমাতার পরা ধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হতে পারে। 
অরবিন্দের এইসকল দেশাত্মবোধক বাণী তরুণচিত্তে অভূতপূর্ব 

সাড়া জাগালে।। তারা দেশের স্বাধীনত। সংগ্রামে যোগ দিতে 

মনস্থ করলো! । সেই সঙ্গে দেশপ্রেমিক অরবিন্দকে তাদের প্রিয় নেতা! 
রূপে ভাবতে লাগলো । 

এইসময় মহারাষ্ট্রের প্রিয় নেতা বালগঙ্সীধর তিলক 'ইন্দুপ্রকাশ' 
কাগজে প্রকাশিত অরবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করে তার প্রতি 

আকৃষ্ট হলেন। তিনিও ছিলেন অববিন্দের মতের অনুসরণকাবী। 

ভার কতকগুলি ছাত্র মিলিত হলে! অববিন্দের প্রবন্তিত তরুণ 

সমিতির সঙ্গে। তার! দলবদ্ধ ভাবে কংগ্রেসের তোষণ নীতিব 

বিরোধিত1 করতে লাগলে। ৷ |] 

ঠিক এই সময় মহারাষ্ট্রে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো । 
তার নাম “হিন্দুধর্গ সংঘ । এই প্রণ্তষ্ঠানটির মুল উদ্ভোক্তা৷ হলে! 
ত'জন মহারাধীয় যুবক। ওর! ছুই ভাই। একজনেব নাম দামোদব 
চাপেকার, অন্তজনের নাম বালকৃষ্ণ চাপেকার। 

ওর]! একদিন গণপতি ও শিবাজী উৎসব আরম্ভ করলো। 

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে তিলক তাঁব সম্পাদিত 'কেশবী 

পত্রিকায় শিবাজীব বাণী প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার সংক্ষিপ্ত 

রূপ হচ্ছে £ গীতায় গ্রীকৃষ্ণচ আপন আচার্য ও জ্ঞাতিপ্দিগকে বধ 

করতে উপদেশ দিয়েছেন । ফললাভের গ্রাত্যাশ। না করে কেউ যদি 

নিষ্কামভাবে কাঁজ কবে তাহলে কোন দোষ হয় না। যদি আমাদের 

ঘরে চোর ঢোকে আর তাকে তাড়াবার মত শক্তি আমাদের না থাকে 
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তবে বিনা দ্বিধায় তাকে ঘরে বন্ধ করে পুড়িয়ে মারা আমাদের উচিত। 
ভগবান হিন্দু সাম্রাজ্যের তাত্রশাসনে খোদিত সনদ দ্বারা বিদেশীয়কে 
আমাদের ওপর রাজত্ব করবার কোন অধিকার দান করেননি। 

মহারাজ শিবাজী বৈদেশিক শাসকগণকে তার জন্মভূমি হতে 
বহিষ্ধারের চেষ্টা করেন ।৮..€ “কেশরী'--১৫ই জুন, ১৮৯৭ খুষ্টাব্ব ) 

এ সময়ে মহারাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। 

সরকারী কমচাঁরীরা আসে প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করতে। 

কিন্তু তাদের নির্দয় ব্যবহারে জনসাধারণের মনে বিরক্তি ভাবের 

' প্রকাশ দেখ। গেল। আবার ২২শে জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 

হীরক জুবিলী উৎসব আরম্ভ হলে! । বিপ্লবী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই 
জুবিলী ৯*জবে যোগদান না করতে মনস্থ করেছিলেন। ফলে 

অসন্ষ্ট মহারাধ্ত্রীয়গণের সঙ্গে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের বিবাদ বাধলে । 
বিবাদ ক্রমশ সংঘর্ষের রূপ নিলো । সংঘর্ষের ফলে মারা গেল দু'জন 

শ্বেতাঙ্গ । তাদের একজনের নাম র্যাণ্ড ন্যজনের নাম আয়াষ্টর। 
ওরা হলেন সরকার" কর্মচারী। প্লেগরোগাক্রাস্ত রোগীদের সেবা- 

শুশ্রাধার ভার ওদের হাতে ছিল। 

র্যাণ্ড ও আয়াষ্ট নিহত হয়েছে এই মমাস্তিক সংবাদ এসে 

পৌছলো শাসকদের কাছে । তার মনে প্রাণে বালগঙ্গাধ ক সন্দেহ 

করতে লাগলো । ভাবলো, “কেশবী” পত্রিকায় শিবাজা প্রসঙ্গে থে 

প্রবন্ধ লিখেছেন তিলক তা রাঁজদ্রোহমূলক। তার উস্কানি পেয়েই 

উত্তেজিত জনতা শ্বেতাঙ্গ হত্যায় লিপ্ত হয়েছে । এই কারণে ইংরাজ 
শাঁসক দেড় বছরের জন্যে তিলককে কারাবাসের দণ্ড দিলো । 

মহারাষ্ট্রের মহামান্ত নেতা তিলক বন্দী হয়েছেন এই 

হঃসংবাদ চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। তার ফলও হলো বিষময়। 
সা মহারাষ্ট্রের লোক ক্ষেপে উঠলো । তারা ব্য।/পকভাবে টাদা 

আদায় করতে লেগে গেল। সরকারের এ প্রকাব দগ্ডনীতির বিরুদ্ধে 

লগ্ডনে অবস্থিত প্রিভি কাউন্সিলে আগীল করলে! । 
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কিন্ত ভাতে কোন সুফল ফললে। না। ওদিকে চাপেকার 

ভ্রাতাদের ওপর সন্দেহ করতে লাগলো ইংরাজ শাসক । ভাবলো, 
তারাই র্যাণ্ড ও আয়া্টকে হত্যার যুলে। তার! ষড়যন্ত্র করে 
এই দু'জন ইংরাজকে হত্যা করেছে। 

বিচার হলে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের। বিচারক তাদের ফাসির 

হুকুম দিলেন। 

চাপেকার ভ্রাতৃছয়ের ফাসি হলে মহারাষ্ট্রবাসীরা দিগুণ মাত্রায় 

ক্ষেপে উঠলে। ৷ 

সরকারের এনব দমননীতিকে উপলক্ষ করে ডাক্তার পরাঞপে 
তার সম্পাদিত “কাল” পত্রিকায় একটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখলেন। 

প্রবন্ধটির নাম 'দেশসেবকের অপরাধ” । 
এ প্রবন্ধটি পরে আবার «“কেশরী” পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক 

নাচু ভ্রাতার! পুনঃ প্রকাশ করলেন তাদের পত্রিকায় । 

ফল হলে। বিরূপ । ইংরাজ সরকার “কাল” ও “কেশরী” পত্রিকার 
ওপর ক্ষিপ্ত হলেন। বিচার হল সম্পাদক মণ্ডলীর । 

বিচারে পরাঞ্জপে ও নাচু ভ্রাতার৷ নিবাসন দণ্ড ভোগ করেন। 

তখনকার দিনে বরোদার বিখ্যাত সংগ্রামী মানুষ ছিলেন ঠাকুর 
সাহেব । তিনি ছিলেন বিপ্লবী । অরবিন্দের মত তিনিও মনে প্রাণে 

সমর্থন করতেন। ইংরাজদের কাছে খোসামোদ করে স্বাধীনতা 

অর্জন করার ইচ্ছ! তার মনে আদৌ স্থান পায়নি। এই কারণে 
তিনি একটি সংঘ গড়ে তোলেন ভার মনোমত কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে। 

নাম দিলেন তার “গুপ্ত সমিতি? । 

অরবিন্দ যখন বরোদায় এলেন তখন ঠাকুর সাহেব তার সঙ্গে 
দেখ! করে নিজন্ব মত বিনিময় করেন । সেই সঙ্গে তিনি অরবিন্দকে 

অন্থরোধ করেন, আপনি ষদ্দি আমার পরিচালিত গপ্ত সমিতি'র ভার 

গ্রহণ করেন তাহলে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে 
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করবো। আমার ও আপনার উদ্দেশ্য এক। আমরা মিলিতভাবে 
দেশমাতার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। 

ঠাকুর সাহেবের প্রাণভরা কথা শুনে আনন্দ পেলেন অরবিন্দ । 

তিনি স্মিতহাস্তে সম্মতি জানালেন, আচ্ছা আমি আপনার গুপ্ত 
সমিতির সভাপতি হতে রাজী আছি। 

১৮৯৬ সালে অরবিন্দ ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতির সভাপতি 
হন। 

ওদিকে চাপেকার ভ্রাতৃদবয় ফাসিতে মৃত্যুবরণ করায় “হিন্দুধর্ম 

সংঘে'র ভারও এসে পড়লে। অরবিন্দের ওপর । 

এখন থেকে অরবিন্দ “তরুণ সমিতি” ঞ্প্ত সমিতি, আর 

হিন্দুধর্ম সংঘ এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করলেন। এত 
বড় গুরু এলেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। পরে 

অবশ্য এই তিনটি সমিতি এক হয়ে যায়। অরবিন্দ একাই এই কঠিন 
দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন এবং পুণ। ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী তরুণ- 
দের কাধ্যাবলী বেশ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন। সেই 

সঙ্গে তার মনও বিপ্লবের পথে প্রস্তত হতে লাগলে।। তিনি তরুণ- 

দের মনে বিপ্লবের ধ্বনি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে লাগলেন । 

এসব কাজ তিনি গোপনে এবং সুকৌশলে করতে লাশলেন যাতে 

করে ইংরাজ শাসকগণ তার প্রতি কোন রকম সন্দেং পোষণ না 

করতে পারে। 

পুণা ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন ঘটনা! এবং সেখানকার নেতাদের 

বিপ্লবী চিন্তাধারার কথ! মনে করে শান্ত হতে পারলেন ন। অরবিন্দ । 

তার মন বাংলায় আসবার জন্যে ছট্ফট করতে লাগলে।। বিশেষ 

করে বন্দে মাতরম মন্ত্রের সত্যত্রষ্টা খষি বন্ধিমচন্দ্রেব দেশকে--তার 

নিজের জন্মভূমিকে চাক্ষুষ দেখবার জন্তে তার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে 

উঠলে! । 
এর ওপর আবার তিনি শুনতে পেলেন স্বামী বিবেকানন্দের 
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জনসেবামূলক কাধ্যকলাপ। তিনি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্মের মহিম। 
প্রচার করে স্বদেশে ফিরেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্য-শিধ্যাদের 

নিয়ে এবং তাদের অর্থ সাহায্যে ভাগীরথী নদীর তীরে বেলুড় অঞ্চলে 

গড়ে তুলেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন । 

ইতিমধ্যে স্বামীজীর বাণী ও রচনা পাঠ করেছেন অরবিন্দ। 

এবাব ত'কে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলেন । 
কিন্তু অধীর হলে কি হবে মানুষ যা ভাবে তা সব সময় সফল 

হয়না। তিমি বাংলায় এসে কি করবেন! তিনি বাঙালী বটে, 

জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশে কিন্তু মানুষ হয়েছেন বিদেশে-_মুদূর 

ইংলগ্ডে। তাই তিনি বাংল। ভাষায় কথ। বলতে বা এঁ ভাষায় কেউ 
কথা বললে বুঝতে পারেন ন।। 'গমন মানুষ এখন বাংলায় এসে কি 

করবেন? লোকে শুনলে বলবে কি ? বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষা জানে 

না। ছি! ছি! এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর আছে নাকি! 

মহামুস্কিলে পড়লেন অরবিন্দ । কি করবেন এই চিন্তায় দিনরাত 

কাটাতে লাগলেন। আর তার এই প্রক্কার হুর্লতার কথা মুখ ফুটে 
কারও কাছে প্রকাশ করতেও পারছেন না। বিশেষ করে বরোদার 

কোন বন্ধু স্থানীয় মানুষের কাছে। 
কিকরবেন? কার কাছে প্রকাশ করবেন তার মনের একান্ত 

গোপনীয় কথ৷ ? 

বাংল। ভাষা তাকে শিখতেই হবে। এই ভাষ। তার যে 
মাতৃভাষ। ৷ মাতৃভাঁষ। মাতৃহ্দ্ধের সমান মধ্যাদাসম্পন্ন এবং মৃল্যবান। 
একে ভূলে আর কতকাল থাক। যায়? ভাষ! শিখতে পারলে তবেই 
দেশজননীর সঙ্গে একাত্ম বোধ করবেন। তার স্ুখ-হুঃখ ও মনের 
কথা৷ জানতে পাঁরবেন। জেনে সেইমহ কাঙ্ক করবেন। মাতৃ" 
ভাষাই হচ্ছে শক্তি যা ন্বাধীনত। সংগ্রামে ক্োগাবে মৌলিক 
অনুপ্রেরণা । এই ভাষা আয়ত্ত করলে জানতে পারা যাবে বাংলার 

নিষ্ষস্ব লোকপরিচয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি । 
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অনেক ভাবনার পর শেষকালে মনোমত মানুষ খুঁজে পেংলন 

অরবিন্দ। তিনি হচ্ছেন যোগেন্দ্রনাথ বন্থু। সম্পর্কে মাতুল-- 

আপনজন । 
এই যোগেন্দ্রনাথ বসু অরবিন্দের প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং তার 

বিকাশের জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্বাদ জানান । 
অরবিন্দ লিখলেন মাতুলকে, শ্রদ্ধের মামাবাবু, আমি বাংলা 

ভাষা শিখতে চাই । আমাকে বাংলা ভাষা শেখাতে পাঁববে এমন 

একজন গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন 1, 

পত্র পাঠ করার পর যোগেক্দ্রনাথ ভাবতে লাগলেন, কাকে এখন 

পাগনে। যায় বরোদায়? ভাগনে আমার খুবই যোগ্য ব্যক্তি। সে 

বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে । স্বদেশে এসেও অনেক 

পড়া শুণো। করেছে ও এখনো করছে । এ হেন মানুষের কাছে সংধারণ 

নিরাহ শিক্ষককে পাঠালে তো চলবে না । 
কয়েকদিন ধরে বিষয়টি চিন্তা করার পর তার স্মরণ পথে দেখ! 

দিল দ্নৈক যোগ্য ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্ত সাহিত্যিক 

দীনেন্্কুমার রায়। 
যোগেন্দ্রনাথ বনু দীনেন্দ্রকুমারকে বললেন, আমার ভাগনে 

বরোদায় রয়েছে । সে বাংল। ভাষা শিখতে চায়। নামার কাছে 

চিঠি লিখেছে তার জন্যে একজন যোগ্য শিক্ষক পাঠ,.ত। আমি 
আপনার ওপর সেই কাজের ভার অর্পণ করছি । 'আঁপনিই প্রকৃত 

যোগ্য ব্যক্তি । 

যোগেন্দ্রনাথের কথা শুনে বিচলিত হলেন সাহিত্যিক দীনেন্দ্র- 

কুমার: তিনি বললেন, শুনেছি আপনার ভাগনে অত্যন্ত গুণী-জ্ঞানী 

মান্য । তার তুলনায় আমার আর কিইব। যে'গ্যতা আছে! 
আমি তে। বাংল। ভাষায় পণ্ডিত নই, দ্র" কলম লিখতে পারি মাত্র । 

যোগেন্দ্রনাথ বললেন, তা হোক। আপনি যান। আপনার 

যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। 
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এরপর দীনেন্দ্রকুমার আর কোন আপত্তি করলেন না । তিনি 
নির্দিষ্ট দিনে রওনা হলেন বরোদা অভিমুখে । মনের মধ্যে কিন্তু নানা 
প্রকার ভাব এসে উপস্থিত হতে লাগলো । অরবিন্দকে দেখার আগে 

ও পরে তার মনে কি রূপ ক্তিয়া-প্রতিক্রিয়। হয়েছিল ভার একখানি 

নুন্দর নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন তার জনৈক জীবনীকার £ 

“**যোগেন্দ্রবাবু সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে ভাগিনেয়ের বাংল! 
শিক্ষক নিযুক্ত করিয়! বরোদায় পাঁঠাইলেন। ছাত্রের পাণ্ডিত্য ও 
প্রতিভার কথা দীনেন্দ্রবাবু লোকপরম্পরায় পূর্বেই কিছু শুনিয়া- 
ছিলেন এবং এইরকম একজন কেমব্রিজের ডিগ্রী উপাধিধারীর 

শিক্ষকতা করার কথা শুনলে ভয় পাইবারই বিষয়। কিন্তু সেই সে 
তিনি ইহাও চিন্তা করিলেন যে এমন একটি ছাত্রের শিক্ষকতা করাও 
সৌভাগ্যের বিষয়। এই সাহসে ভর করিয়া ভগবানের নাম লইয়। 
দ্রীনেন্দ্রবাবু বরোদ! যাত্রা করিলেন। 

'বীনেন্দ্রবাবু ভাবিলেন গিয়া দেখিব ছাব্রটি না জানি কত বড 
সাহেব এক আধ বৎসর নহে, রামায়ণের রামচক্দ্রের চৌদ্দ বৎসর 

বনবাসের মতই যে মানুষটি সাত বংসর বয়স হইতে পুর! চৌদ্দ 
বংসর ইংলপ্ডে থাঁকিয়। লেখাপড়া কবিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন 

পাক। সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বরোদায় আসিয়৷ ছাত্রটিকে 

দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। আসিয়! 
দেখিলেন যে যাহার শিক্ষকতা করিতে তিনি আসিয়াছেন সেই 

শ্রীঅরবিন্দ বিলাতী সাহেবও নহেন, এমন কি দেশী সাহেবও নহেন। 

পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত মানুষটি একেবাবে খাঁটি বাঙালী । 
বেশভূষা, আচার-ব্যবহার একেবারেই বাঙালীর মতন। মাথায় বড় 
বড় চুল, পরণে বোহ্বাই মিলের মোটা ধুতি ; পায়ে নাগর! জুতা-_ 

একেবারে শাস্তশিষ্ট নিরীহ বাঙালী ৮... 

অরবিন্দকে দর্শনের পর দীনেন্দ্রকুমার তার ত্বরচিত গ্রন্থ “অরবিন্দ 

প্রসঙ্গ”-তে মন্তব্য করেছেন £ “দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া 
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কেহ'আমাকে যদি বলিত “ইহাই হিমালয় পর্বতশ্রেণী” তাহাতে 
আমি বিন্ময় বোধ করিতাম না, কিন্ত শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া 
একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলাম ।? 

কেমব্রিজ্ের ডিগ্রীধারী হয়েও অরবিন্দ দীনেন্দ্রকুমারের কাছে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংল! ভাষা! শিখতে লাগলেন। সেই সঙ্গে বাংল! 
সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে লাগলেন তদানীন্তন দিকপাল কবি ও 

সাহিত্যিকদের কালজয়ী রচনা পাঠ করে। প্রথমে তিনি পাঠ করলেন: 

কবি ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল” কাব্য । তারপর দীনবন্ধু মিত্রের 
ঘধবার একাদশী ও 'লীলাবতী, গ্রন্থ। তারপর নবীনচন্দ্রঃ 

বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুস্দন দত্ত, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, ববীন্দ্র- 
নাথ, ছিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে 

পরিচিত হন্দেন। অরবিন্দের কাছে সব চেয়ে ভাল লাগলো 
বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী । 

অরবিন্দের শিক্ষক দীনেব্্রকুমার লিখেছেন, “অরবিন্দ স্বামী- 

বিবেকানন্দের বাংল! প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ 

করিতেন। আমাকে বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া 

পাওয়া যায়। ভাষায় ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্তত্র 

ছুলভ।, 

এই সময় অরবিন্দ অল্লাহার করতেন এবং সাধারণ বেশভৃষা 
পরতেন। রাতদিন কেবল বই নিয়ে থাকতেন। ঠার পাঠতৃষ্ণ। 
লক্ষ্য করে যুদ্ধ হলেন দীনেন্দ্রকুমার। তার মেধাশক্তি ছিল অপূর্ব । 

একবার যে জিনিষ পড়তেন তা সহজে ভূলতেন না । 

খষি বস্কিমচন্দ্রের রচনাবলী পাঠ করার পর তিনি তার সম্বন্ধে 

কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পরে “আনন্দমঠ' উপন্যাসখানি ইংরাজী 

ভাষায় অন্থুবাদ করেন। সেইসঙ্গে তিনি স্থির করলেন বাংলায় ফিরে 

গিয়ে আনন্দমঠের সাধুর মত নিষ্ষাম চিন্তে দেশমাতার সেবা করবেন। 
এই সময় তিনি “ভবানীমন্দির' নাম দিয়ে একটি পুক্তিকা রচনা; 
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করেন। দেবী ভবানীর/স্তব ও পৃজাপদ্ধতি এ পুস্তকে লেখা হলৈ। | 
“আনন্দমঠের আদর্শে /একটি সন্তানদল গঠন করে দেশের কাজ 

করার ইঙ্গিত দেন ভবানীমন্দির' পুস্তিকায় । অর্থাৎ বাংলায় এসে 
ভাবীকালে তিনি যে কাজ করতে চান তারই একটি ছক তৈরী করেন 

“ভবানীমন্দির' পুস্তিকায়। 

অরবিন্দ যখন বরোদার রাজ কলেজে পড়াতেন তখন ছাত্রদের সঙ্গে 

দেশের মুক্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তার ছু'জন সহকর্মা 
অধ্যাপক এস, সি, মুখাঞ্ি ও মন্্ুভাই দেশাইও ছাত্রদের কাছে 
দেশের অবস্থা বর্ণনা! করে বন্তত। দিতেন । তাই বলে তারা মূল পাঠ্য 

বিষয় বাদ দিয়ে কিছু করতেন না। পড়াবার সময় পড়াতেন। 

পড়ানেো। শেষ হলে তারপর আলোচনা করতেন দেশের সমস্য। নিয়ে। 

ছাত্ররা মনোষোগ দিয়ে অরবিন্দের মুখে দেশের কথা শুনতো। ৷ তার 
তখনকার দিনে বিশিষ্ট ছাত্রদের অন্যতম হচ্ছেন বিখ্যাত লেখক 

ডকটর কে, এম, মুন্সী । 

কাগজে প্রবন্ধ লেখা বদ্ধ হলেও নীরবে বসে রইলেন ন। বিপ্লবী 

অরবিন্দ । বরোদার “ওস্কার থিয়েটার, হলে ন্বদেশ প্রেমের বক্তৃতা 

দিতে লাগলেন। তার এই হ্বদয়স্পশী বক্তা শোনার জন্যে বহু 

লোক আসতো । তখনকার একটি সুন্দর চিত্র অপূর্বভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন তার জনৈক জীবনীকার 2 *.**দিনের পর দিন সেইলব 

বক্তৃতার ভাষ। স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইল, তাহার চিন্ত। ম্বস্ছুতর হইয়। 

উঠিল। নিস্তরঙ্গ নদীতে যখন বন্যার ঢল নামে, তখন তাহ যেমন 

তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়। স্ফীতকলেবর হইয়। কলোচ্ছাসে ছুই তট 

পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়, প্রীমরবিন্দের ব্বদেশপ্রেমের চিন্তার শান্ত 

নদীতে যখন বাক্যের প্লাবন নামিতে সুরু করিল, তখন সেই চিন্তার 

উদ্বেল তরঙ্গ তাহার অন্তরের ছুই তট পরিপ্লাবিত করিয়। দিল ।৮... 
দেশের লোক তার বক্তৃতা শুনছে এইরূপ ভেবে আনন্দে গদগদ 
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হলেন অরবিন্দ। অবশ্য আত্মপ্রংশসা। বিমুখ ছিলেন তিনি। দেশের 
জনগণ জাগতে আরম্ভ করেছে এই দৃশ্য দেখেই তিনি আনন্দ পেলেন । 

এবার তার কান্সের গণ্ডতী আরও বিস্তৃত করার উপায় স্থির 
করলেন। তিনি বাংলায় আসতে মনস্থ করলেন কিন্তু যত তাড়াতাড়ি 

আসবার জন্তে ইচ্ছ। করেছিলেন তত তাড়াতাড়ি আস সম্ভব হলো 
না। 

তার কারণও ছিল। তার পিতৃবন্ধু ও বিখ্যাত এতিহাসিক স্যার 
রমেশচন্দ্র দত্ত এ সময় বরোদায় যান। তিনি বাংলাদেশে থাকতে 
অরাবন্দের প্রতিভার কথ শুনেছিলেন। বরোদায় এসে অরবিন্দের 

স্ঙ্গে কথাবার্তা বলে সুপ্ধ হলেন। তার রচনাও কিছু কিছু পাঠ 
করলেন। তার মধ্যে ইংরাজী ভাবায় রামায়ণ ও মহ!1ভারতের 

পগ্যান্ুবংঘ ও -চঠ করলেন। 

অরবিন্দের অপুর্ব রচনাগুণ দেখে বিল্ময় প্রকাশ করলেন রমেশ- 

চন্দ্র। এর আগে তিনিও ইংরাজিতে মহাভারতের ইংরাজী অন্থবাদ 
করেছেন এবং তা প্রকাশ করার জন্যে লগ্ুনের জনৈক প্রকাশক 

নিয়েছেন। তাই তিনি অরবিন্দকে বললেন, অরবিন্দ, আমিও এ 
মন্্বাদ করেছি আর লগুনের চ%০া021য5 [4225 কে ওটি 

প্রকাশের জন্যে পাঠিয়েছি । এতদিনে হয়ত তার কতকট। ছাপাও হয়ে 
থাকবে। কিন্তু তোমার এই অনুবাদ এত সুন্দর হয়েছে যে আমার 

অনুবাদ বের করতে আমি লজ্জা বোধ করছি। 

রমেশচন্দ্রের কথ। শুনে কিছুমাত্র হুঃখিত হলেন না! অরবিন্দ । 

আবার তার মুখে প্রশংসা শুনেও গবিত হলেন না। শাস্তভাবে 
বললেন, এসব আমি ছাপাবার উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিনি। আমার 

জীবনকালে এসব ছাপা। হবে না। 

রমেশচন্দ্র বললেন, সেকি কথা ! এত সুন্দর জিনিষ তুমি ন! 

ছেপে রেখে দেবে বাক্সবন্দী করে! 
অরবিন্দ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, হ্যা । 
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পরে অরবিন্দের এই পাগুলিপি প্রকাশিত হবার আগেই 

পুলিশের হেফাঞ্জতে চলে যায়। তিনি যখন আলিপুর বোমার 

মামলায় অন্ততম আসামী রূপে ধৃত হন সেই সময় পুলিশ তার গৃহে 

তল্লাসী চালিয়ে অন্ান্ত জিনিষের সঙ্গে এ পাওুলিপিটিও নিয়ে যায়। 

অরবিন্দের এইপ্রকার মহান্নুভবতার কথ চিস্তা করলে নিমাই 

পণ্ডিতের কথ। মনে পড়ে যায়। 

সংস্কত শিক্ষা শেষ করে নিমাই পণ্ডিত ন্যায়শান্ত্রের ওপর একটি 

টীকা লেখেন। 
এ সময় স্তায়শান্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত রঘুনাথও স্ায়শাস্ত্রের ওপর 

একখানি টীকা লিখলেন । 
পণ্ডিত রঘুনাথের কথা কে নাজানে। তিনি মিথিলার পক্ষধর 

মিশরের কাছ থেকে স্যায়শান্ত্র সম্বন্ধে সম্যক জেনে নিয়ে পরে তা কণঠস্থ 

করেন এবং নদীয়ায় এসে তার প্রচলন শুরু করেন। 

নিমাই ও রঘুনাথ ছু'জনে বন্ধু ছিল। উভয়ের মধ্যে বেশ ভাল 

সম্পর্ক ছিল। 

একদিন গঙ্গার ধারে বসে রঘুনাথ নিমাইকে তার রচিত ন্যায় 

শীন্ত্রের টীকা দেখালেন । , 

নিমাইও রঘুনাথ পণ্ডিতকে তীর রচিত টীকা পাঠ করে 

শোনালেন। 

& টীকা শোনার পর বিন্ময়ের সীম! রইলো ন1 রঘুনাথের। 

তিনি বললেন, নিমাই ! তোমার এই টাকা আমার টাকার চেয়েও 

ভাল হয়েছে আর এর প্রচলন হলে লোকে আমার টীকা পড়বে ন1। 

উত্তর নিমাই বললেন, সে কি কথা। তুমি নদীয়ার শ্রেষ্ঠ 

নৈয়ায়িক-_নদীয়ার পণ্ডিতসমাঙ্জের গৌরব তুমি। তোমার টাকাই 

প্রচলিত হবে। 

এই কথা বলার পর নিমাই রঘুনাথের সামনে তার লেখা টাক! 

গঙ্গ।র জলে ভাসিয়ে দেন। 
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রমেশচন্দ্রের কথামত অরবিন্দ আরও কিছু দিন বরোদায় থেকে 

যান। পরে তার পরামর্শে মহারাজা ১৮৯৯ খুষ্টাবঝে রমেশচন্দ্রকে তার 

রাজ্যে দেওয়ানের পদ দেন। বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে একাধিক 

মানুষের দেখা হয়। তার মধ্যে অন্ততম হচ্ছেন চিত্রশিল্পী 
শশীকুমার | 

১৮৯৯ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে 
গেল। ১৮৯৭ সালে চাপেকার ভাইয়েদের যে ছু'জন লোক ধরিয়ে 
দিয়েছিল গুপ্ত সমিতির কয়েকজন সভ্য সেই ছু'জনকে হত্যা করে। 
এর ফলও হলো মন্দ। চারজন যুবকের মৃত্যুদণ্ড ও একজনের দশ 
বছর কারাদণ্ড হলে৷। এই ঘটনার দ্বার অরবিন্দ বুঝতে পারলেন ষে 
দেশের জাখবহাওয়া কোনদিকে বয়ে চলেছে । কিন্তু মুখে কিছু 

প্রকাশ করলেন না। অন্তরের বিক্ষোভ গোপন রাখলেন। 

বরোদায় থাকার সময় অরবিন্দ নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন। 

যোগের মাহাত্ম্য জেনে নিয়ে নিয়মিত ভাবে যোগাভ্যাসে মন দেন। 

কিন্তু কেবল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেই তো! যোগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান 

লাভ বা যোগী হওয়া যায় না। কোন যোগীর সাহচর্য্যে থেকে এবং 

ভার পরামর্শ নিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে যোগের পথে চঙ। দরকার । 
অরবিন্দ তেমন যোগী পুরুষদের সন্ধান করতে লাগলেন । 

কথায় আছে না, যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামণি। 

অতি সত্বর তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যোগীদের সন্ধান 

গেলেন। তারা৷ হলেন গুজরাটের পরমহংস ইন্দ্রন্বরূপ মহারাজ, 

মালাবারের মাধব্দাস স্বামী এবং নমদাতীরের চান্দবের গঙ্গানাথ 

পাহাড়ের জনৈক সাধু। এঁদের কাছ থেকে অরবিন্দ যোগের তত্ব ও 
ক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এই লক যোগীরা বরোদায় এসে 

রবিন্দকে যোগসাধনায় সাহায্য করেন । 

প্রথম যোগীর কাছ থেকে অরবিন্দ যোগমাহাত্্য শোনেন। 
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দ্বিতীয় যোগীর কাছ থেকে শিখে নেন যোগাসন পদ্ধতি এবং তৃতীয় 

যোগী শেখান যোগাভ্যাস। 

এই তিন জন যোগী ছাড়। আর একজন যোগী অরবিন্দকে 
যোগধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। 

এই সময় অরবিন্দ চান্দোসির গঙ্গানাথ পাহাড়ে একটি বিগ্যালয় 

স্থাপন করেন। তার নাম ভারতী বিষ্ভালয়। এই বিগ্ভালয় 

স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং যুবকদের মাতৃমন্ত 
দীক্ষিত করা । 

১৮৯৯ খুষ্টাবব। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে দেওঘরে খধি রাজ- 

নারায়ণ বনু পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর আগে তিনি কঠিন 
পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। এই সময় সুদূর বরোদা হতে 

অববিন্দ দেওঘরে আসেন তার দাদামশাইকে দেখতে । অসুস্থ 

অবস্থায় রাজনারায়ণের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দেরও দেখাসাক্ষাং 

হয়। 
খষি রাজ্ঞনারাঁয়ণের মধ্যে একসময় বিপ্লবী মনোভাব দান। বেঁধে 

উঠেছিল। মহধি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কয়েকটি যুবককে নিয়ে 
তিনি বাংলাদেশে বিপ্লব করার জল্পনা-কল্পনা করেন। তিনি ছিলেন 

বেদান্তবানী। উপনিষদের আলোচনা! করতেন এবং ইংরাজী ভাবায় 

তার অন্ুবাদও করেন। তিনি ছিলেন ঘোর অবতার বিরোধী 

দৌহিত্র অরবিন্দের মনে দাদামশাইয়ের প্রথমোক্ত ছুটি গু৭ 

ব্মান ছিল। প্রথমটি হচ্ছে বিপ্লবী মন আর দ্বিতীয়টি বৈদান্তিক 

আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস । 

যৌবনে প্রতিটি নর-নারীর জীবনে প্রেমের প্রকাশ দেখ। যায়। 

একক্ন অন্যর্জনকে কীছে পেতে চায়। ছু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 

হয়ে সংসারে প্রবেশ করে। যুবক অরবিন্দের জীবনেও প্রেমের প্রথম 
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প্রকাশ ঘটে যখন তিনি লগ্ডনের কলেজে ছাত্র ছিলেন। সেইসময় 
এডিথ ও এসটেলি নামে ছুটি ইংরাজ্ঞ তরুণীর প্রেমে পড়েন এবং 

তাদের উদ্দেশ্য করে ইংরাঞ্জী ভাবায় বনু কবিতা লেখেন। 

এডিথকে বলেছিলেন, তুমি আমায় চুম্ধন কর? 7055 10৩ [010 

তারপর বললেন, “তোমার বুকের মধ্যে আমায় লুকিয়ে রাখ--, 
0 05 1909010875 500৮৮ ৮1106 ৮2115 

০:৮5 2124. 58199107015 [005০৫ 

91) 105 1.0 0) 77 

এসটেলিকে বলেছিলেন, “আমি তোমায় সখ দেবো, আমার দ্রিকে 

তাকাও । আমার অস্তর-ছুয়ার তোমার জন্তে সবক্ষণ খোল! রয়েছে; 
“আ]) 10160] 001: 051101, 

4100 21] 00959 116175 210 11)11)৩ 0100 

01361) 09013 010 01০০, ইত্যাদি । 

এরপর অরবিন্দ ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শন পাঠ করে ভারতীয় 

অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তার জীবনে আবা: দেখা দিল 

নতুন দর্শন। তিনি স্থির করলেন, সাধারণ লোকের মত কামিনী- 
কাঞ্চনে আসক্ত ন। থেকে ব্রহ্ষচর্ধ্য পালন করে সন্যাপীর মত ঈশ্বর- 

উপাসন৷ এবং দেশজননীর সেবায় নিজেকে যুক্ত রাখবেন। -র ওপর 
তখন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন তাকে গভীর ভাবে আলোড়িত 

করলো । অুতরাং ছাত্রজীবনে তার মনে যে প্রথম প্রেমের বিকাশ 

ঘটেছিল তা আর ফলে-ফুলে পরিণতি লাভ করতে পারলো ন। 

তিনি বেশ কিছুদিন প্রেম ও তৎসংক্রান্ত বিবাহ ব্যাপার ভুলে গেলেন! 

গভীর পড়াশুনোর মাঝে মনকে সংযুক্ত রাখলেন । 
কিন্তু তার মন বেশীদিন এই কাজে নিযুক্ত রইলো ন।। মাঝখানে 

তিনি বিয়ে করার জন্যে ওংস্ুুক্য প্রকাশ কুলন। খবরের কাগজে 

বিজ্ঞাপন দিলেন, তিনি বিয়ে করতে চান। উপযুক্ত পাত্রী প্রয়োজন। 

পাত্রীর সন্ধান পাওয়৷ গেল। নিষ্ঠাবান হিন্দু ভূপাল বন্ুর কন্যা 
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মৃণালিনী ইতোমধ্যে অরবিন্দের গুণের পরিচয় পান এবং তাকে বিয়ে 
করার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 

ভূপাল বসুর বন্ধু ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র 
বন্থ। তিনি সংবাদপত্রে পাত্রীর অনুসন্ধানের খবর দেখে বন্ধু ভূপাল 
বন্থুকে জানান। 

ভূপাল বসু রাজী হয়ে গেলেন। 

গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে অরবিন্দ মৃণাঁলিনীকে দেখেন। কন্তা 
দেখে পছন্দ হয়ে গেল। 

অরবিন্দ ছিলেন ব্রাহ্ম। তিনি ব্রাহ্ম কন্যাকে বিয়ে করতে 

পারতেন কিন্তু করলেন না। কারণ এর আগে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 

উপন্তাস পড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্ঠাসের পাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্ম 

কন্যা অপেক্ষা হিন্দু কন্যাদের অধিকতর সেন্দীর্য্যময়ী এবং গুণান্থিত' 
বলে চিত্রিত করেছেন। তাই অরবিন্দ হিন্দু কন্াকে বিয়ে করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর জন্যে তাকে হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্তের 
মাধ্যমে হিন্দু হতে হলে! । ওদিকে ভূপাল বন্থু বিলেত গিয়েছিলেন 

বলে তাকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো। 

শ্বশুর-জামাই উভয়েই প্রায়শ্চিত্ত করলেন। সম্পূর্ণ হিন্দু রীতিতে 
'বৈঠকখানায় ভাড়াটে বাড়ীতে বিয়ে হলে! । 

অরবিন্দের যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়েস ছিল ২৯ 

বছর আর স্ত্রীর বয়েস ১৫। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলের শেষাশেষি 

বিয়ে হয়। 

বিয়ের ঠিক পরেই অরবিন্দ সন্ত্রীক দেওঘরে যান। তারপর 
নৈনিতালে কিছুদ্দিন থেকে আবার বরোদায় চলে যান। 

অরবিন্দের স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে আমরা যে ফটে! দেখি তা! 

নৈনিতালে থাকার সময় তোল! হয়েছে । 
বিয়ের ঠিক ১৭ বছর পর রাঁচিতে বাপের বাড়ীতে অরবিন্দের 

ঘযোগমাধন। করবার সময় সঙ্ঞানে দেহত্যাগ করেন মৃণালিনী । 
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পরে ভূপাল বসু এবং তার সহধমিণী অরবিন্দের যোগসাধনায় 
দীক্ষালাভ করেন। ূ 

অরবিন্দ যখন বিয়ে করেন তখন স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা ও 
আসাম সফর করছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতা গেলেন লগ্নে তার 

মেয়ে স্কুল পরিচালনার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে। 

ওদকে ১৯০০ খুষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে কংগ্রেসের 

অধিবেশন বসলো । তার সভাপতি হলেন নারায়ণ চক্দ্রাভর্ক ৷ 

এইসময় চন্দ্রাভর্ককে ইংরাজ্র সরকার দারুণ প্রলোভন দেখালেন । 
তাকে হাইকোর্টের জজ করে দিলেন । 

চন্দ্রাভর্কও হাতে খুশী হলেন। তিনি খালি পায়ে কংগ্রেস 

সভাপতির আসন হতে উঠে জজের আসনে গিয়ে বসলেন। 

কংঞ্েপ পভাপতির আসনে বসে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা আদৌ 
মনঃপুত হলে। না অরবিন্দের। 

মিঃ চন্দ্রাভর্ক বললেনঃ ভারতবর্ষে পর পর ছুটি ভীষণ ছুভিক্ষ 
দেখ দিয়েছে এবং ল কার্জন এই ছৃভিক্ষ দূর করার জন্তে গত 
অ.ক্টাবরে যে আশ্বাস দিয়েছেন তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী । এই ছুভিক্ষ 
ভাইসরয়ের সহানুভূতি উদ্রেক করেছে এবং ইংরেজ আমলাতন্ত্রে 
সঙ্গে দেশবাসীর ঘনিষ্ঠত। বৃদ্ধি করেছে। লর্ড কার্জন ভারতবাসীর 
হৃদয় অয় করেছেন। এই কারণে ভারতীয় কংগ্রেস মহামাশ্া বুটিশ 
রাচ্জীর কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবে । 

এই গেল লাহোরের অবস্থা । বাংলায় এসে অরবিন্দ দেখলেন, 

এখানকার অবস্থাও তখৈবচ। এখানকার শিক্ষিত সমাজ বেশ 

নিশ্চেষ্ট হয়ে সে আছে। আহার, নিদ্রা আর মৈথুন জীবের এই 
তিন ধর্ম অরুেশে পালন করে চলেছে আর ইংরাজ রাজ সরকারে 
চাকরী করতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করছে। দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের জন্যে কোনরকম প্রচেষ্টা নেই । এই উপলক্ষে আগামী- 
দিনে রাষ্্রীক বিপ্লবের যে সন্কেত দেখা দিতে পারে সেরকম চিন্তা 
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শিক্ষিত দেশবাসীর মনে তখনে। পর্যন্ত জাগরিত হয়নি ।' তারা৷ 

তমোগুণে জর্জরিত হয়ে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তাদের সেই তমোভাৰ 

নষ্ট করতে হবে। 

এইরূপ চিস্তার পর অরবিন্দ দেশবাসীর কানে শোনাতে লাগলেন 

“বন্দে মাতরমণ মন্ত্র। সেই সঙ্গে ডাক দিলেন বাঙালীকে, হে বাঙালী, 
তোমর! জাগে। ৷ তপন্বী দধিচী একসময়ে নিজের পৃতাস্থি দান করে- 

ছিলেন দেশকল্যাণের জন্তে। আজ তোমার সেই তপন্বী খষি 

বন্কিমচন্দ্র রূপে এসে তোমাদের কানে শোনাচ্ছেন “বন্দে মাতরম, 

মন্ত্র। তোমরা জ্াগো। আর ঘুমিয়ে থেকো না। তোমার 
দেশজননী আজ অপমানিতা। পরের রাজ্যে নিবাসিতা এবং 

শৃঙ্খলিত। । তুমি দেশজননীর সন্তান হয়ে কিভাবে মায়ের অপমান 

সহা করছে! ? তোমরা জানো জননী এবং জন্মভূমি ন্বর্গ অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ। | 

এভাবে অববিন্দ দেশবাসীর কানে জাগবণের মন্ত্র শোনালেন । 

কিন্তু তার সকল প্রচেষ্ট হলো ব্যর্থ। এ যেন সেই টি মুক্তা 
ছড়ানোর মত। 

তার আগ্নিগর্ভ বক্তুতারাশি অনেকে শুনেও শুনলো না। 

অনেকে আবার অরবিন্দের মুখে স্বাধীনতার কথা শুনে বিদ্রপেৰ 

হাসি হাসলো । মুচকি হেসে বললে, হাসালে অরবিন্দ ! হাসালে। 
লগ্ডন থেকে ছু'চার পাতা ইংরিজী শিখে এসে কিসব আবোলতাবোল 
বকছে? তোমার কি মস্তিকষবিকৃতি ঘটেছে? জানো ইরাজ 

কতবড় ছুর্ধর্য জাতি, পৃথিবীব্যাপী তার রাজত্ব বিরাজমান। তার কত 

সৈগ্ত, লোক লস্কর--গোলাবারুদ। তার সঙ্গে শক্রতা কর। কি 

সহজ ব্যাপার? এহেন শক্তিশালী সরকারের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি 
সংগ্রামের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা৷ মাত্র । 

অরবিন্দ তাদের এই প্রকার কথায় আদৌ দমলেন না। দৃঢ়কণ্ঠে 
বললেন, স্বীকার করি ইংরাঞ্ষ বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান 
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জাতি। তার ধনবল এবং লোকবল অসামান্য । তবু আমরা তার 
বিরদ্ধে সংগ্রাম করবো । আমাদের হাতে অস্ত্র নেই ঠিক কথা। 

কস্ত আমাদের সংগ্রাম হবে অসহযোগের মাধ্যমে । আমরা যদি 

ইংরাজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করি তাহলে ওবা৷ আর বেশী- 

দিন ভারতবর্ষে টিকতে পারবে না । আপনি এদেশ থেকে পাততাড়ি 

গোটাবে। 

অরবিন্দের এই কথা শুনে আবার হেসে উঠলো শিক্ষিত সম্প্রদায়, 

তোমাৰ একথা সম্পূর্ণ পাগলামীন্থলভ। শক্তিমান ইংবাজ জাতি 

অসহযোগকে ভ্রক্ষেপ করবে না। 

অরবিন্দের সিংহকণ্ঠ গর্জে উঠলো, দেখোই না! কেন একবার চেষ্টা 
কবে। এদেশ থেকে ইংরাজ তাড়ানে। একেবাবে অসন্তব নয়। এত 

বড বিবাট দেশে কোটি কোটি ভারতবাসীব তুলনায় মুষ্টিমেয় যে কজন 
ইংরাজ-সৈম্ত ও ইংবাজ-শাসক আছে তাদের তাড়িযে দেওয়া একটি 

মাত্র ফুৎকারেই সম্ভব। এর জন্যে যদি কখনে! গেরিল! যুদ্ধেব 
প্রয়োজন হয় তবে তাই করতে হবে। 

তিনি আবও বললেন, আজ যদি দ্রেশীয় সৈন্যেব মধ্যে দেশাত্ম- 

বোধ জাগ্রত হয় তাহলে এই মুহূর্তে বিদ্রোহ কবে ভারতকে 

পরশাসনের নাগপাশ হতে মুক্ত করা সম্ভব । 

কিন্তু শত যুক্তি থাক। সত্বেও দেশের নেতার অরবিন্দের প্রস্তাব 

গ্রহণ কবলেন না! তাব জন্যে ভগ্নোৎসাহ হলেন ন। অরবিন্দ । 

তিনি আশ! রাখলেন, দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে সকলেই 

তাব মতেব বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না । কেউ না কেউ নিশ্চয়ই 

সাড়া দেবে। 

দেখতে দেখতে অরবিন্দের আশ পুর্ণ হলো । অগণিত জনতাব 

একাংশ হতে বেড়িয়ে এলো একদল যুবক। তারা বললে, আপনার 

নেতৃত্ব মেনে নিয়ে আমরা দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিতে রাজী 
আছি। 
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অরবিন্দ তাদের চোখ-মুখের দিকে একবার তাকালেন। তারপর 
বললেন, তোমরা পারবে ভারতমাতার ছুঃখ দূর করতে? 

যুবকরা বললে, সাধ্যমত চেষ্টা করবো। 

অরবিন্দ তাদের কথ! শুনে খুশী হলেন । 
এরপর তিনি এলেন মেদ্রিনীপুরে। সেখানে তার ছুই মাম! 

জ্ঞান বস্থ ও সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ ছিলেন। তাদের সঙ্গে আলাপ- 

আলোচন। করলেন অরবিন্দ। সত্যেন্্রনাথ অরবিন্দকে দেশের মুক্তি 

সংগ্রামে কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেন। জ্ঞান বস্ও দিয়েছিলেন 
তবে তার তুলনায় সত্যেন বস্থুর উৎসাহ আরও গভীর এবং ব্যাপক 

ছিল। | 

আরও ছু* চারজন উচ্চশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকেও উৎসাহ 
পেলেন অরবিন্দ। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ 

মিত্র এবং সরল। দেবী। মেদিনীপুরে একটি আখড়া প্রতিষ্ঠিত হলো । 
তার প্রধান কাঙ্জ হলে! যুবকদের ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা এবং 
কুস্তি করার দিকে উৎসাহ দেওয়।। 

বিয়ের সময় বাংলায় এসে অরবিন্দ দেশের মুক্তিসংগ্রামের 

প্রাথমিক কাক্জ শেষ করে আবার ফিরে গেলেন তার কমক্ষেত্র 

বরোদায়। তিনি দেখলেন, বাঙালী ঘুমিয়ে থাকলেও তার অন্তরে 
সুপ্ত রয়েছে জাগরণের বহ্িশিখা। তাকে একবার জ্বালিয়ে দিতে 

পারলে তবেই অনেক কাঞ্ধ করা যাবে। আর বাংলা হচ্ছে 
ভারতমাতার হৃদপিণ্ড । বাংল! জাগলেই সারা ভারত আপন 

হতে জাগবে । 

অরবিন্দ বরোদায় ফিরে গেলেন। তিনি বাংলার ভবিব্যিং 

বংশধরদের দেখে বাইরে যতখানি নিরাশ হয়েছিলেন অন্তরে ততখানি 

হলেন না। কারণ সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের মত মান 

বাঙালীর হৃদয়ে অপূর্ব সাড়। জাগাচ্ছিলেন। স্বামীজী বাংলার 

৫ 



যুবশক্কিকে ডাক দিয়ে বললেন, “খোল-করতাল বাজিয়ে লম্-বাম্ফ 

কবে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। একে ত এই 7055০০5০ ( পেট-রোগা ) 

রোগীর দল, তাতে অত লাফালে-বাপালে সইবে কেন? 

কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা! ঘোর তমসা- 

চ্ছন্ন হয়ে পড়েছে । দেশে দেশে গাঁয়ে গায়ে যেখানে যাবি, দেখবি 

খোল-করতালই বাজছে। ঢাক-ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? 

তুবী-ভেরী কি ভারতে মেলে না? এঁ সব গুরুগন্তীর আওয়াজ 
ছেলেদের শোন । ছেলেবেল থেকে মেয়েমানষি বাজন। শুনে শুনে, 

কীন্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে 

আর কি অধঃপাতে যাবে? কবি কল্পনাও এ-ছবি আকতে হার মেনে 

যায। ডমরু-শিক্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ত্রন্মরুদ্রতালের ছন্দুন্ভিনাদ 

তুলতে হবে "মহাবীর মহাবীর, ধ্বনিতে এবং “হর হর ব্যোম্ 
ব্যোম' শব্দে দিগদেশ কম্পিত করতে হবে। যে-সব 185০ এ 

€( গীতবাদ্ধে ) মান্থৃষের ১০৮: £০০178১ (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ ) 
উদ্দীপিত করে, সে-সকল কিছুদিনের জন্যে এখন বন্ধ রাখতে 
হবে। খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে প্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস 

করাতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে 

হবে। এইরূপ 1099110119৬ ( আদর্শের অন্থুলরণ ) করতে তবে 

এখন জীবের কল্যাণ--দেশের কল্যাণ ৷, 

স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী ঘুমন্ত জাতির কাছে চাবুক স্বরূপ 
এলো । তিনি সন্াসী হয়েও ছিলেন দেশপ্রেমিক । কলকাতায় 

যখন জ্বাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসে তখন অনেক জাতীয়তাবাদী 

দেশনেতা৷ বেলুড়মঠে এসে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পরামর্শ 
চান। স্বামীজীর শরীর তখন অসুস্থ । তা সত্বেও তিনি তাদের 

উপদেশ দেন। নিম্োদ্ধত রচনাটি পাঠ করলে £ বিষয়ে কিছুটা জান। 
যাবে 

'...সেবার শীতকালে কলকাতা লোকে লোকারণ্য। “ভারতীয় 
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জাতীয় মহাসভা'র অধিবেশন হবে। দেশীয় অঞ্চল গুলিতে জ্রনত। 
চঞ্চল হয়ে উঠেছে । সংকীর্ণ জাকাবাকা বাস্তায়, হিন্বু-বাড়ীর ভিতর- 
আডিনায় সভা করে ছাত্রের একেক দলে হ'য়ে গলাবাজি করছে, 

নেতাদের আশেপাশে ভিড জমাচ্ছে। বড় বড় চৌমাথাগুলিতে দেশী 

পুলিশ ছড়ি হাতে ঘোড়সওয়ার হয়ে বু কষ্টে পথচারীদের নিয়স্থিত 

করছে। 

“বিভিন্ন প্রদেশ হ/তে জাতীয় মহাসভাব সদস্তেরা এসেছেন । 

স্বামীজীব সঙ্গে দেখ! করতে অনেকে বেলুড়ে আসতেন । সেইখানেই 
বহু বড় বড নেতার সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ হল। তাদের মধ্যে 

গান্ধীজীও ছিলেন। মহাপভার কমী হিসাবে নয়, সাধারণভাবেই 

সেবার অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি । 

ন্বামীজীকে ভারতীয় নেতারা বলতেন “দেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী? । 

তার কাছে ঠিক কি যে তারা চাইতে আসতেন, নিজেরাই বুঝতেন 

না। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করে বখন ফিরে যেতেন, তখন সকলেই 

অল্প-বিস্তর বদলে যেতেন মনে-মনে। তার উদ্দীপ্ত প্রেরণা সকলেরই 

চিত্ত জয় করত। এমন মান্ুষের দেখ। পেলে সবার মনেই একটা 

অবিস্মরণীয় ছাপ পড়ে খায় । 

ন্বামীজী দেখতেন, তাদের অক্ফুট জীবন অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন । 
তিনি তাদের প্রণোদিত করতেন সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে । 

তারা যেসব সমস্তার কথা তুলতেন, তা নিয়ে তিনি এমন ভাবে 

খোলাখুলি আলোচনা করতেন যাতে নিঞ্জেদের দায়িহ সম্বন্ধে তার! 

সচেতন হয়ে ওঠেন। কোনও পুঁথিগত বিষ্তা না থাকলেও শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ যেমন ছিলেন মৃতিমন্ত বেদান্ত, জাতীয়-জীবন সম্বন্ধে তেমনি 

সহজাত জ্ঞান ছিল বিবেকানন্দের | 

“একদিন তিলক বলছিলেন, তার পিছনে আছে সমস্ত 

মহারাষ্ীয়েরা, আর স্ুুরেন্দ্রনাথের পিছনে বাঙালীরা | 
“কিস্ত জন-সাধারণের কোথায় স্থান? ম্বামীজী শুধন। ধর্মে 
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আঘাত না দিয়ে জনসাধারণের উন্ময়নই হ'ল সকল আন্দোলনের মূল 

উদ্দেশ্ত। জনশিক্ষায় তোমাদের টাক। খরচ কর। 

মানুষ তৈরী কর, মানুষ তৈরী করাই আমার কাজ,-_-এই 

একটি কথায় শ্রোতাদের মনে বন্ধ সার্থক কল্পনার বীজ ছড়িয়ে দিতেন 

তিনি। যতদ্দিন কলকাতায় ছিলেন, মহাসভাপ প্রতিনিধির! 
বিকালট। এই সন্ন্যাসীর কাছেই কাটাতেন। এই বিশালবুদ্ধি 
মহাপুরুষকে নিয়ে তাদের মধ্যে একটা ঘরোয়। জাতীয়-মহাঁসভার 

পত্তন হল যেন |... 

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নবভারতের উদ্গাত1 এবং স্বাধীনত। 
সংগ্রামের প্রধানতম মন্ত্রণাদীতী। খধি বর্ধিমচন্দ্রের পর স্বামী 

বিবেকানন্দকেহ অরবিন্দ আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন এবং তার 

বজ্জনির্ঘোষ বাণী থেকে লাভ করতেন ঘুমন্ত 9 পবধীন ভারতবর্ষকে 
জাগাবার অতুলনীয় কর্মপ্রেরণা । 

অনেক বাডালী অরবিন্দের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের কথা 

শুনে পাগল বলেছিল। এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের মত তেজন্থী 
পুরুষকেও অনেক রকম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 
গিরিজাশক্কর রায়চৌধুরী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীমরবিণ্ন ও বাংলায় 
দেশী যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন £ *-ম্বামীজী বেলুড় মণেই অবস্থান 
করিতেছেন । শরীর ভাল নয়। চিকিৎসা চলিতেছে । স্বামীজীর 
সন্নযাসে অধিকার লইয়! নানাদিক হইতে নানাবকম প্রশ্ন উঠিয়াছে। 
ইহা আমাদের সামাজিক আবেষ্টনের একটি বিশেষ কুৎসিত পরিচয়। 
_-তিনি পাশ্চাত্যদেশে কয়েক বংসর কাটাইয়া আসিয়াছেন, হিন্দুৰ 
অখাগ্ত খাইয়াছেন, বিলাতী মেম তাহার শিত্যা, গেপ্য়। পরেন বটে 
কিন্তু ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। এরকমটা। আগে কেহ দেখে নাই । 
গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসমান সমাজ নূতন কিছু দেখিলেই আতকে উঠে, 
নিন্দাও করে। গঙ্গাবক্ষে চলতি নৌকার আরোহিগণ বেলুড়মঠ 
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দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা-তামাসা করিত এবং এমন কি সময় সময় 
অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষলঙ্ক স্বামীজীর অমল- 
ধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুষ্ঠিত হইত না। লোকনিন্দারূপ রাক্ষ- 
সীর হস্ত হইতে স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিরও নিস্তার নাই। 
অপরে কা কথা। এই সকল নিন্দা কানাঘুষ! শুনিয়া! স্বামীজী 
বলিতেন-_“হাতী চলে বাঁজারমে, কুত্তা ভূকে হাজার। সাধুনকো 
হর্ভাব নেহি, যব নিন্দে সংসার।' কুত্ব? ঠিক মুখের মত 
জবাব। কিন্তু তবু কুত্তা ভুকে 1৮" 

কিন্তু এ হেন বীরকেশরীর অকাল মৃত্যু ঘটলো । তার পরলোক- 
গমনের কথা চিন্তা করে গভীর ছুঃখ প্রকাশ করলেন অরবিন্দ। 
তিনি ভেবেছিলেন, বাংলায় এসে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা 

করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজ্ষে অনেক প্রেরণা পাবেন। 

কিন্তু তার সে আশা অস্কুরেই বিনষ্ট হলে।। তিনি নিরাশ হলেন। 
তিনি ভাবলেন, এবার বাংলাদেশ বীরশৃন্ত হলো, চলে গেল 

অন্ধকারের কোলে । এখন তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করবার মত 

কেউ নেই । . 
মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পরে স্বামীজী প্রসঙ্গে লিখেছেন অরবিন্দ ? 

“বিরাট প্রাণপুরুষ বলে যদি কাউকেও স্বীকার করা যায় তবে তিনি 
একমাত্র বিবেকানন্দ--নরকেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখেছি 
তাঁর প্রভাব আঙ্রও প্রবলভাবে কাজ করছে । সেই প্রভাব ভারতের 

আত্মাকে আলোড়িত করেছে । আমরা বলবে £ বিবেকানন্দ এখনে। 

বেঁচে আছেন, তার দেশক্ননীর আত্বায়,। দেশজননীর সস্তানদের 

আত্মায় |... 

বিবেকানন্দের প্রাণবিয়োগে কিছুকালের জন্যে ভগ্নোৎসাহ হয়ে 

পড়েছিলেন অরবিন্দ । পরে নিজের শক্তিতে আবার বলীয়।ন হলেন 

যখন ভাবলেন দেশজননীর অবর্ণনীয় দুর্ঘশার কথা । কারণ তার 

দৃষ্টিতে ভারত ছিল জীবন্ত মায়ের মত, দ্বিতীয় গর্ভধারিণী জননী। 
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কেবল মাটির মা নন। তাই সুদূর বরোদাঁয় বসে তিনি শুনতে 
পেলেন বাংলা মায়ের কাতর ক্রন্দনধ্বনি। তিনি যে বাঙালী। 

বাঙালী জাতিকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তার আছে এঁতিহা, 
অসাধারণ প্রাণশক্তি এবং অপূর্ব মেধা । এই তিনটি শত্তির বলে 
বাংল। ইচ্ছে করলে বিশ্ব জয় করতে পারে। 

বিপ্লবী নগেন্দ্রকুমার লিখেছেন £ 'বাঁডালীর শক্তিতে শ্রীমরবিন্দের 
ছিল অগাধ বিশ্বীস। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা দেশের 
মাটিতেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনার উপযোগী প্রচুর 
মালমসল! রহিয়াছে ; এবং বাঙালী জাতির মধ্য হইতেই গড়িয়। 
উঠিবে ভাবী কালের যুক্তি অভিযানের দুদ্ধর্য মৃত্যুপ্তয়ী সেনা ও 

সেনানী। সেই জন্য, তিনি বংলার উর্বর মাটিতে প্রথম বিপ্লবের 

বীজ রোপন করেন ।” 

সেইসময় বরোদার মহারাজার দেহরক্ষীর পদে ছিলেন একজন 
বাঙালী। তিনি সৈনিক থেকে পরে পদোন্নতি লাভ করে মহারাজার 

দেহরক্ষী হন। এটি সম্ভব হয়েছিল ত্রবিন্দের চেষ্টায়। এই 

যুবকের নাম যতীপ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর বাড়ী ছিল বর্ধমান 

জেলায় আসল খানা জংশনের কাছে চান গ্রামে । ইনি যতীন্দর 

উপাধ্যায় এই ছদ্মনামে বরোদার সৈন্য বিভাগে যোগ দেন। 

পরে ইনি অরবিন্দের নির্দেশে বাংলাদেশে আসেন এনং গু « সমিতি 

স্থ'পন করেন। পরে এর আর একটি নাম হলে! নিরানন্ব স্বামী। 

অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন “ভবানী মন্দির নামে 

গুটিকয়েক পুস্তিকা । তিনি বললেন, বাংলায় গিয়ে গুপ্ত সমিতি 

প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লবের বীজ রোপন করুন। আপনাকে এই কাজে 

সাহায্য করবেন সরলা দেবী আর প্রমথ মিত্র। ভাদের কাছে 

আঁমি একট চিঠি লিখে দিচ্ছি। আপনি বাংলায় গিয়ে তাদের 

কাছে আমার এই চিঠিটি দেখালেই কাজ হবে। 
অরবিন্দের কাছ থেকে উৎসাহ ও আশীবাদ লাভ করে বিপ্লবী 
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যতীন্দ্রনাথ চলে এলেন বাংলায়। তিনি অববিন্দের কথামত “দেখ! 

করলেন সর্ল। দেবী এবং প্রমথ মিত্রের সঙ্গে। তাদের হাতে তুলে 

দিলেন বিপ্লবী অরবিন্দেব চিঠি। 
সবল! দেবী যতীন্দ্রনাথাকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন গপ্ত 

সমিতি গড়াব কাজে । তার সাহায্য পেয়ে যতীন্দ্রনাথ “তকণ সংঘ' 

নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। 
প্রমথ মিত্র কিন্তু এ কাজে যতীন্দ্রনাথকে সাহায্য করলেন ন!। 

তিনি বললেন, দেশের কাজেব জন্য গুপ্ত সমিতিই ব। স্থাপন করতে 
যাবো কেন? দরকার হলে প্রকাশ্য সমিতি স্থাপন করে দেশের 

যুবকদের সেখানে ব্যাপকভাবে ব্যায়ামচগাব আয়োজন কববো। 

পরে তাই করলেন প্রমথ মিত্র। “অনুশীলন সমিতি' নাম পিষে 

একটি প্রকাশ্য সমিতি স্থাপন করে সেখানে যুবকদের শারীরিক শিক্ষা 
দিতে লাগলেন। সেই সঙ্গে এ সমিতিতে চলতে লাগলো ছোব! 
খেলার আয়োজন। এই সমিতিটি স্থাপিত হলে। কলকাতায় 

আমহারষ্ট স্ীটে । 
পরে হযতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতিতে এসে সভ্যদের সঙ্গে 

পরিচিত হলেন। পরে তিনি মেদিনীপুবের বিভিন্ন জায়গায় গডে 

তুললেন একাধিক গুপ্ত সমিতি । সেগুলি নাম হচ্ছে “যুব সংঘ, 
“তরুণ সংঘ" এবং “ভবানী মন্দিব'। যতীকজ্ঞনাথের এই কাঙ্ষে সাহায্য 

করেন অববিন্দেব ছুই মামা জ্ঞান বস্ত্র ও সত্যেন বনু। 

যতীন্দ্রনাথেব বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে অরবিন্দের কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন £ “এই প্র্যাঞ্চেটি ব)াপারে ক্রমশঃ 
আমানের জীবনের নদীপথে তরীখানি বাক নিয়ে আবাব অন্থ পথে 

চলবার আরোজন করে নিলো | বামমোহন, কি বিবেকানন্দ বা অমনি 

কেউ এসে ক্রমাগত বক্তৃত। দিয়ে আমাদের উত্তেজিত করতে লাগল 

দেশে নব আনন্দমঠে সন্তান-সেনা গড়বার জন্তে। তখন মহারাষ্ট্রের 
গুপ্ত সমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব জাপানে, গুজরাটের গুপ্ত চক্রের 
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দেশপতি (প্রেসিডেন্ট ) বরোদায়ই আছেন। তার কাছে আদেশ 
পেয়ে বরোদা সেনা-বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে যতীক্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় চলে গেছেন এবং সেখানে গুপ্ত-সমিতি গড়ে 

তুলছেন । আমার ডাক পড়লে। দেশের তরুণদের ও ছাত্রপমাজের 

মনের ভূমিতে স্বাধীনতার বীজ বপন করবার অন্যে। যতীনদ। কয়েকজন 

মাতব্বর ধরে টাকার নাকি ব্যবস্থা! করতে পেরেছেন, তরুণদের হাদয় 

জয় কর্ডে পারেননি । আমাকে বাংলা দেশে গিয়ে সেইটি করতে 

হবে। পোষা হাতী দিয়ে যেমন করে হাতী ধরে, গনগনে আগুনে 

গড়। আমার তরুণ প্রাণের ছেশয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার 

ব্যবস্থার জন্তে গপ্ত-মন্্রের দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠানো হল।” 
বরোদায় বাস করলে কি হবে অরবিন্দের মন পড়ে রইলে! 

বাংলাব দিকে । হযতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা! 

করে যেতে লাগলেন হযতীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে বেশ ভালভাবে প্রচার 

কাখ্য চালিয়ে যেতে লাগলেন । তার অনুপ্রেরণা লাভ করে দেশের 

বু আদর্শবাদী তরুণ জেগে উঠলো । তারা৷ স্বাধীনতা সংগ্রামে 

যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে এলো । 

ওদিকে বাবীন্দ্রকুমার ছিলেন বরোদায়। অরবিন্দ তাকে 

বললেন, তুমি বাংলায় ফিরে যাও। সেখানে গিষে যতীন্দ্রনাথকে 

সাহায্য করো । 

বারীক্্র সেজদাব কথামত বাংলায় 'এলেন ১৯০৩ খুষ্টাব্দে । 

বাংলাদেশে এসে তিনি যতীন্দ্রনাথেব সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং 

গুপ্ত সমিতির কাজ করতে লাগলেন । 

এরপর প্রমথ মিত্রের সঙ্গে দেখা করে তার সঙ্গে দেশের যুক্তি 

সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করলেন। অনুশীলন সমিতির উন্মতির 

জন্যে দ্িবারাত্র পরিশ্রম করতে লাগলেন । 

একদিন বারীন্দ্রকূমার গেলেন “হি৩বাদী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক 

গণেশ দেউস্করের কাছে । তিনি তিলকের পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়ে বান। 
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দেউক্কর তাঁর সঙ্গে ছু'চারটি কথ। বলেই তৃপ্ব হলেন। পরে 'সেই 
তৃপ্তি গাঢ় হয়ে উঠলে বন্ধুত্বে । তিনি বারীন্দ্রের কাছে অববিন্ের 

দেশোদ্ধারের কথ শুনে আনন্দ বোধ করলেন। সেই সঙ্গে মনে-প্রাণে 

সমর্থন জানালেন অরবিন্দের মতকে। 

এরপর বারীন্দ্রকুমার অরবিন্দকে পত্র মারফত জানালেন 
গণেশ দেউস্করের কথা। লিখলেন-__সেজদা, হিতবাদীর সহ-সম্পাদক 

গণেশ দেউস্কর দেশোদ্ধারে তোমার মতকে যথেষ্ট গুকত্ব দিয়েছেন । 
বারীন্দ্রের চিঠি পেয়ে অরবিন্দ আনন্দ প্রকাশ করলেন এব, 

সখারামকে লিখলেন, আপনি “দেশের কথা? প্রসঙ্গে কিছু লিখুন। 

অরবিন্দের কাছ থেকে অন্ধুপ্রেরণা পেয়ে সখারাম লিখতে আরম্ত 

করলেন দেশের কথা” নামক একটি গ্রস্থ। এই গ্রন্থটি লেখার সময় 

বারীন্দ্রকুমার এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য্য অনেক মালমসলা দিয়ে সাহায্য 
করেন। 

এই গ্রন্থে বৃটিশ শাসনেব আদিপর্ব হতে তদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত 
এক নাতিদীর্ঘ ইতিহাস লেখা হলো । সেই সঙ্গে ওতে আব একটি 

বিষয়ও স্থান পেল। বিষয়টি হচ্ছে ইংরাজ বণিকদের হাতে দেশেব 
বণিকরা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে । তাদের মনে সাহস দেবার জন্যে 

তাদের প্রসঙ্গ উঠলে! “দেশের-কথা"য়। 
এর ফলও পাওয়া! গেল। দেশীয় ব্যবসায়ীর! দেশীয় শিল্প প্রসা- 

বের উদ্ভোগ-আয়োজন করতে লাগলে।। 

সখারাম বেশ ভাল বাংল! জানতেন। তিনি বাংলাদেশে মারাঠা- 

দের বীরপুজ প্রবর্তন করেন। তিনি শিবাজ্জীর একখানি জীবন- 
চরিত লিখে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। 

বাংলাদেশে শিবাজী উৎসব প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভ'রতে জাতীয় আন্দোলন'-এ লিখেছেন £ “বোম্বাই 
প্রদেশে মারাঠা জাতির মধ্যে শ্রীযুক্ত তিলক যে নৃতন প্রাণ সঞ্চারের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস আমর! পূর্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। 
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তিলক প্রবন্তিত “শিবাজী-উৎসব্র' তরজ বাংলাদেশেও আসিয়! 
লাগিয়াছিল। ৬সখারাম গণেশ দেউক্কর মহাশয় সম্ভবতঃ ১৯০২ 

সালে মারাঠার এই বীরপুজ। বাংলাদেশে প্রবণ্তিত করেন। তদবধি 
মহানমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় ও মফ:ম্বলে “শিবাজী উৎসবের 
সাম্বংসরিক অধিবেশন হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি 

সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথের “শিবাজী- 

উৎসব" সম্বন্ধে কবিতাটি বাংল! সাহিত্যে অমর হইয়াছে ।*.হুঃখের 
বিষয় তাহার এই বিখ্যাত কবিতাটি কাব্য-গ্রন্থে নাই |, 

বিপ্লবী মতিলাল রায় তার বিখ্যাত গ্রন্থ “শতবর্ষের বাংল।'-এ 

লিখেছেন £ সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সম্ভবতঃ ১৯০২ পালে 

মারাঠাব নীরপুজ। বাংলাদেশে প্রবন্তিত করিয়। মারাঠী ও বাঙ্গালীর 
মধ্যে এক্স জাতীয়তান্ত্রের সখ্য-সন্বন্ধ দৃঢ়তর করেন। তদবধি 
মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় “শিবাজী উৎসবে"র সাম্বংসরিক 

মধিবেশন হইয়াছিল। রবিবাবুর সুবিখ্যাত কবিতা “শিবাজী” এই 
উৎসব উপলক্ষে বিরচিত হয়_ জাতীয়তার মনীষী বিপিনচন্দ্রও 

সেদিন সোৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ।, 

দেখতে দেখতে বাংলার আকাশ বাতান স্বদেশ মুক্তির আন্দোলনে 

মুখরিত হয়ে উঠলো । যুবকদের মুখে বন্দে মাতরম মন্ত্র উচ্চারিত 
হলো । বাবীন্দ্র ত্যাগী পরিব্রাজকের ব্রত নিয়ে বাংসার বিভিন্ন 

অঞ্চল পরিভ্রমণ করে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের বাড। প্রচার করতে 

লাগলেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠ। করলেন কয়েকটি গুপ্ত সমিতি। 
অবশ্ঠা সকলেই যে তার ডাকে সাড়া দিলো৷ এমন কথা বলতে 

পারি না। কিছু সংখ্যক যুবক সাড়া দিলো । তার “ভবানী মন্দির 
এবং আনন্দমঠের আদর্শে এবং মহারাষ্তীয় বীর শিবাজীর অনুপ্রেরণায় 
দেশের মুক্তি সংগ্রামের কাজে এগিয়ে এলে।। তাদের চোখে-মুখে 

বলিষ্ঠ ভাব। তারা যে কোন কাক্জ করতে প্রস্তুত । 
তাদের দেখে খুশী হলেন বারান্দ্রকুমার। মনে মনে ভাবলেন; 
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যাক, আমার ব্রত তাহলে অনেকট। সিদ্ধ হয়েছে । কিছু সংখ্যক 

যুবককে তে। কাছে পেয়েছি। ব্যস্ কেল্লা ফতে। এদের দিয়েই 

আমি অনেক কাজ করতে পারবো । কাজ অল্প মানুষ দিয়েই হয়। 
অধিক সন্াসীতে গাজন নষ্ট হয়। 

এই প্রসঙ্গে বারীনের মনে পড়ে গেল স্বামী বিবেকানন্দের কথ|। 

্বামীজী এক অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে 

দিলেন। তারপর বললেন, আর একটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে 
পারতো আমি কি করে গেলুম । 

এছাড়া স্বামীজী বাছাই করা কয়েকটি যুবক চেয়েছিলেন যার! 
ভারতের কল্যাণের জন্যে কাজ্জ করতে পারবে । 

কিন্তু তার সেদিনকার সেই মহান ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেল। 
জীবদশায় তিনি মনোমত যুবকবৃন্দ পাননি বটে কিন্তু তার 
মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলো তার স্বপ্নের ভারত । এলো 

অগণিত শক্তিমান যুবক যার! দেশের স্বাধীনত। সংগ্রামে নিজেদেব 
আহুতি দিলো । তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অরবিন্দ । 

বারীন্দ্রকুমার ভাবলেন, স্বামীজীর ন্বপ্ন এবার সতমু হতে চলেছে । 
তিনি একসময়ে চেয়ে ভাল ছেলে সংগ্রহ করতে পারেননি কিন্তু 

এবার বারীন্দ্র সেই অসাধ্যসাধন করেছেন । 

প্রথম প্রথম গুপ্ত সমিতি বিশেষ কাজ দেখাতে ন। পারলেও 

অনুশীলন সমিতি পুরোদমে কাক্ত চালিয়ে যেতে লাগলে! । বাংলার 
অনেক জায়গায় প্রমথ মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুশীলন সমিতি 
স্থাপিত হলো । এর সঙ্গে সরলা দেবীও যোগ দিলেন। এই প্রসঙ্গে 

প্রভাত মুখোপাধ্যায় তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন?- 
এ লিখেছেন £ শারীরিক ব্যায়াম দ্বার। জাতিকে শক্তিশালী করিয়। 

তুলিতে হইবে একথা বাঙ্গালী ও মারাঠীর মধ্যে প্রথম জাগিয়াছিল। 
বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত, সরল। দেবী ও স্বগাঁয় ব্যারিস্টার পি, খরিত্র প্রভৃতি 
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কতিপয় উৎসাহী হৃদয় কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে যুবকদের লইয়া 

একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছেলেদের নৈতিক, 
মানসিক, দৈহিক উন্নতি-সাধন ইহাই পরধুগে অনুশীলন সমিতির 

সুচনা । “অন্ুখীলন' কথাটি বস্কিমবাবুব নিকট হইতে গৃহীত। 
প্রথম ইহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠ ছিল না। সেখানে আত্মরক্ষার 

নানাবিধ কৌশল ও লাঠি খেলার চেষ্টা চলিত। তখনকার শরীর 
চর্চা কিন্তু সাধারণ রাস্তা-ঘাটে, রেল-ছ্টীমারে গোরার অত্যাচার 

হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই চলিয়াছিল। লাঠি খেলা ও আখড়া 

সঙ্গে এ সময়ে গুপ্ত-সমিতির কল্পনা ও তাহ গড়। চলিতেছিল। তবে 

তাহাদের কোন বিশেষ কার্যকলাপ তখনও দেশে প্রত্যক্ষ হয় নাই। 

পুথক ও বিক্ষিপ্তভাবে গুপ্-সমিত্তি স্থাপনের আকাঙ্খা, দেশকে 

স্বাধীন ক্স বাসনা, অনেকের মনেই দেখা দিয়াছিল এবং তাহা 

লাভের উপায় সম্বন্ধেও বিচিত্র ও উদ্ভট কর্নার স্থ্টি হইয়াছিল । 
উনবিংশ শতাব্দীব ও স্বদেশী যুগের পুবব পর্ম্যন্ত বাংলাদেশে এই 
শ্রেণীর বিপ্লববাদ প্রচারিত হইতেছিল-_যথ,থ প্িপ্লবকমের বিষ দেশ- 
মধ্যে তখনও প্রবেশ লাভ করে নাই 

গুপ্ত সমিতির কাজে হঠাৎ গতিশীলতা! ব্যাহত হলো । তার 
কারণও আছে। বারীন্দ্রের সঙ্গে হতীন্দ্রনাথেব মতের মিল হলো না। 

শেষকালে যতীন্দ্রনাথ বারীন্দ্রের হাতে গুপ্ত সমিতির সমস্ত শায়িত্বভার 

অর্পণ কবে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করলেন। তাঁর নতুন নাম হলে! 
নিরালম্ব স্বামী । 

গুপ্ত সমিতি হতে যতীন্দ্রনাথের বিদায় গ্রহণে বাংলাদেশে বিপ্ল- 
বাত্বক আন্দোলন স্তিমিত হলেও একেবারে থেমে থাকেনি । বাংলার 

বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম দিয়ে অনুরূপ অন্যান সমিতি গড়ে 

উঠলে।। ঢাকায় প্রতিষিত হলো! “অন্্ুশীলন সমিতি” বরিশালে 
প্রতিষ্ঠিত হলে! “্বদেশ বান্ধব সমিতি'। ফরিদপুরে "ব্রতী সমিতি" 
মৈমনসি“হে “সাধন! সমিতি” ও 'মুহাদ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলো। 
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ঢাকার অন্তুশীলন সমিতি পরে একটি বিরাট ব্যায়ামাগারে রূপ 
নিলো। 

ঢাকা ও ফরিদপুরের সমিতি ছু'টি পরিচালিত হতে লাগলো মনিষী 
অশ্বিনীকুমার দত্তের পরিচালনায়। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে 

অনুপ্রাণিত হয়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন । 
এই সকল সমিতিতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষ স্থান 

পায়নি। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সেবা! করা । তাহলেও এই 
সমিতিগুলির কমীদের মনে সুপ্ত ছিল একনিষ্ঠ দেশপ্রেম । তার! 
মনে মনে জানতে। দেশের মানুষদের উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলতে হলে 

প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য । তারা ভালভাবে মান্থুষ হলে 

দেশের মুক্তিসংগ্রাম জয়যুক্ত হবে এবং তারা দেশের দায়িত্বভার 

নিজের কাধে নিতে সমর্থ হবে। 

এই সময় কলকাতায় শ্যামনুন্দর, চক্রবতাঁ 'একটি আধা-বিপ্রবী 

দল গঠন করেন। সেই সঙ্গে তিনি মুসলমান যুবকদের মনে 
দেশপ্রেমের ভাব জাগিয়ে তোলেন। এতকাল পরধস্ত মুসলমানগণ 

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেননি। তার কারণও ছিল 

যথেষ্ট। কারণ তাদের মধ্যে তখনে। তেমন শিক্ষার প্রসার ঘটেনি । 

তার৷ প্রথমদিকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যকে বয়কট করেছিল। 
এই কারণে তাদের মনে মুক্তিসংগ্রামের চেতনা ঠাই পায়নি। 
এবার সেই অপাধ্য সাধনের কাজ আরম্ভ করলেন অনুশীলন এবং 
গুপ্ত সমিতির যুবকগণ। তারা মুসঙ্গমান ছাত্রদের শিক্ষা দিতে 
লাগলেন। 

বাংলার যুবশক্তির মধ্যে অভূতপুর জাগরণ লক্ষ্য করে ইংরাজ 
শাসকগণ ভীত হলেন। তার! বিপ্লবী যুবকদের ক্রিয়াকলাপের 
বিষয়ে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে লাগলেন। তাদের পেছনে 

গোয়েন্দ। লাগালে। ৷ 

বুদ্ধিমান যুবকরাও ইংরাজ শাসকদের চাতুরী বুঝতে পারলেন। 
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তাব। 'সফ্িতির কার্যালয়ে সংগৃহীত বন্দুক ও রিভলভার অন্যত্র 

সরিয়ে ফেললেন। এই সময় তারা সমিতিব কাক্ছে টিলে দিয়ে 

“নজ্দেদের ঘর” কাজে অধিকতব "ভাবে মনোনিবেশ করেন। বিপ্লবী 

বারীন্দ্র চলে গেলেন বণোদায়। 
এসময় ল্ কার্জন এলেন ভারদ্তব বড়লাট হয়ে। তিনি 

এদেশীয় যুবকদের মনে জ্ঞাতীয়নার ব্যাপক উন্মেষ লক্ষ্য করে ঘাড়ে 
গেলেন। ভাবলেন, তাদের মনে এ ভাব বাড়তে দিলে ইংরাজদের 

পক্ষে অদুব ভবিষ্যতে এদেশে থাকা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে। 

এমন কি পরিণামে রাঁজত্ও চলে যেতে পারে । তাই একে আর 

বাডতে না দিয়ে অস্কুরে বিনাশ করাই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু কিভাবে এই 
আন্দোলন শর্য্যদস্ত কর! যায়? কোথায় এর শুন ? 

ানেক শানসন্ধান কবে কার্জন জ'নতে পারলেন, বাঙালীর জীবনে 

জাতায়তাবোধের এই জাগরণ এনে দিয়েছে তার জাতীয় সাহিত্য | 

তাই বাঙালী যাতে উচ্চাশক্ষার পথে এগুতে ন! পাবে সেই উদ্দেশ্যে, 

১৯০৭ সালে একটি আইন বিধিবদ্ধ হলে, তার নাম গ্ডিয়ান 

ইউনিভাসিটিস আক । 

তখন কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ট্টপাচার্ধা স্টলেন স্তার 

আশুতোষ। তার অপুব বগ্াবন্তী ও তেজিত। গুণে হন্যে তিনি 

বাংলার মানুষদেব কাছে বাংলার বান নামে পাধচিত ছিচিপন। এ 

হেন তেজন্বী পুরুষ বৃটিশ শ।দকদেব ভ্রকু'্ট অগ্রাহ করতে পেছ-পা 
হতেন না। স্যার আশুতোষ লড কাক্তন প্রবর্তিত "ইগ্ডয়ান ইউনি- 

ভাসিটিস্ আ্যাক্ট,এর সমালোচনা করলেন। পরে ত:৭ অক্লাপ্ত চেষ্টায় 
বাঙ্গালীর শিক্ষার পথ রুদ্ধ হলো না। 

কিন্তু তবু হ্ষ্টমতি কার্জন শান্ত হলেন না। হি নন দেখলেন, 
ভারতে ষে স্বাধীনতা আন্দোলন মাথা চা দ্রিয়ে উঠছে তার "ীণ- 

স্বরূপ হচ্ছে বাঙ্গালী জাতির উচ্চশিক্ষা এবং সুতীক্ষ বুদ্ধি। তাই এই 
ধাঙ্গালী জাতির মমে আঘাত হানবার জন্তে তিনি চেষ্টা করলেন 
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ংলাকে ছ'ভাগে বিভক্ত করতে । এই পৃথকথ্েের মাধ্যমে বাঙালী 
জাতির মধ্যে যে ভাঙন দেখা দেবে তার ফলে ভারতের স্বাধীনতা 

সংগ্রাম নিশ্রভ হয়ে পড়বে। তখন ইংরাজদের পক্ষে সুবিধে হবে 

নিরাপদে ভারতবর্ষের বুকের ওপর বসে সাপ্রাজ্য শাসন করা । 

অরবিন্দ বরোদায় বসে ইংরাক্ত বড়লাটের চালাকি ও বুদ্ধির দৌড় 

লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এর জন্যে আদৌ নিরাশ হলেন না. 
কারণ তিনি বঝতে পারলেন, আগামী দিনে বাঙালী এমন এক শক্তি 

নিয়ে জাগছে যে তার সামনে দীড়ানে। বৃটিশ শাসকদের পক্ষে হবে 

সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার । অরবিন্দ সেদিন এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে 

পেরেছিলেন আধ্যাত্মিক অনুভূতির বলে। কেবল তখন বা কেন 
তিনি যখন ইংলগ্ডে অধ্যয়ন করতেন সেই সময় তিনি উপলক্ষ 
করতে পারলেন যুগসত্য এবং সেখানে তার ভূমিকা । তখন তার 
বয়েস মাত্র এগারো! বছর। এ তার পুর্বজন্মাভিত সাধন ভজনের ফল ' 

তাই এই জন্মে তিনি যোগী হতে পেরেছেন । 

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী নগেন্দ্র কুমার লিখেছেন ; িংলগডে বিগ্ভা ভ্যাস 
কালে এগারে। বৎসর বয়সেই তাহার ননে এইরূপ ধারশ। বদ্ধমূল হয় 
যে, উত্তরকালে পুখিবীতে একট। ব্যাপক মভ্যুত্থান ও বৈপ্লাবক 

পরিবর্তনের যুগ আসিবে এবং উহাতে তাহান অংশ গ্রহণ কর! নিধ- 
রিত হইয়া রহিয়াহে। ভারতবর্ষের প্রতি তাহার দৃষ্টি আক হইল 
এবং স্বদেশের দাসত্ব-সুক্তির আকাঙ্খায় ওই ধারণ। শিয়ন্ত্িত হইল ।"-." 

অরবিন্দ ছিলেন আশাবাদী । তিনি ভাবলেন, হংবাজ শাসক 

যত চেষ্টাই করুন না৷ কেন বাংলায় বিপ্লবের যে বাজ রোপিত হয়েছে 

তা৷ অদূর ভবিষ্যতে ফলে-ফুলে বিকসিত হবে। সেই সুদিনের অপে- 
ক্গায় তিনি কাল গুণতে লাগলেন। 

১৯০৪ খুষ্টাব। বরোদায় নিভূৃতস্থানে ধ্যানমগ্ন আছেন অরবিন্দ 
এই ধ্যানের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন ভবিষ্যৎ ভারতের 
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রূপ ।* হিন্্-মুসলমানের মিলিত শক্তি ভারতের মুক্তি সংগ্রামে 

এগিয়ে এসেছে । তারা একত্রে সমবেত কে বলতে আরম্ত করেছে 
বন্দে মাতরম। তারা এখন ভারতীয়। তারা মাতৃভূমির 

মুক্তি জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। ইংরাজ রাজশক্তির শত 

রকম ছুবভিসন্ধি তাদের এই মিলিত শক্তির কাছে পরাজিত 
হতে বাধ্য । 

দুরভিসন্িপরায়ণ ইংরাজ শাসক ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে 

দ্রমাধীর জন্তা হিন্টু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ আনতে চাইলো । 

এই জাতিভেদকে কেন্দ্র করে বাংসাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব 

'জানিয়ে বৃটিশ বড়লাট ল্ কার্জন বিলেতের মন্ত্রীসভার কাছে 
একটি খসড়। বিল পেশ করলো । এই বিলে সমর্থনে লর্ড কার্জন 
এক স্পেশখল ডেচপ্যাচ মারফত মন্ত্রীসভাকে জানিয়ে দিলেন যে 

তারতে যদি বুটিশ সাম'জ্যকে স্থায়ীত্ব দিতে হয় তাহলে অবিলম্বে 
বঙ্গভঙ্গ করা হোক। 

অরবিন্দ বরোদায় অবস্থান করে এইসবল ব্যাপারে খোজখবর 

শিতে লাগলেন । তিনি ইংরাজদের 'এই কাজ লক্ষ্য করে নিজের 

কর্তন স্থির করে ফেললেন । 

১৯০৪ খুষ্টাব। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে বাস্বাইয়ে 
কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে অরবিন্দ যাগদান 
করেন এবং খংগ্রেস সচ্যদের জানিয়ে দেন ইংরাজজ স্বকারের ছৃষ্ট 

বুর্ধর কথা । বিশেষ করে তিনি সাক্ষাৎ করলেন মহারাষ্ট্ীনেত। 
বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে । তিনি তিলককে বুঝিয়ে বললেন, 

এখুনি কংগ্রেষকে এমন এক নতুন নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে 
করে এদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জল হতে পারে । 

কিন্তু তখন কংগ্রেস তার প্রস্তাব মানতে রাজী হলো না। 

কংগ্রেসের মডারেটপন্থীরা তখন আব্দেন-শিবেদন কর! ছাড়া আর 

কোন কাজে মন দিলে ন1। 
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তাই দেখে শ্রিশ্চুপ থাকতে পারলেন না অরবিন্দ" তিনি 
বারীন্দ্রকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। 

বারীন্দ্র এলেন বাংলাদেশে অরবিন্দের দূত হয়ে । তিনি বাংলার 

শিক্ষিত মানুষদের ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন ইংরাজ্দের 

অপকৌশলের কথা । সেই সঙ্গে বললেন অরবিন্দের ভাবী কমের 
আদর্শ । অরাবন্দ চান বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে | ম্থৃতরাং তার সঙ্গে 

সুর মিলিয়ে আজকের প্রতিটি বাঙালীর উচিত কাজ হবে এাগয়ে 

আসা । 

এভাবে বারীন্দ্র সমগ্র বাডালা জাতিকে আসন্ন সংগ্রামের ছে 

প্রস্তুত থাকতে বললেন । তিনি জানালেন, যাদ ব্ঙ্গভঙ্গ বিল 

পালামেন্টে গৃহীত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করতে 
হবে। বাঙালী হচ্ছে ভাবী নতুন ভারতের অগ্রদূত। ভারতের 
ভাগ্য নির্ভর করছে বাঙালীর কমে, আমাজ যদি বাঙাল? উংরাক্রদর 

কুচক্র-জাল ভেদ করতে সক্ষম হয় তাহলে ভারতেব খুক্ত আস্ত 
আর বেশী দেরী হবে না। 

এরপর বারীন্দ্র তার মেসোমশাই 'সঞ্জাবনী' প.ত্রক।র সম্প,দক 

কৃষ্কুমার মিত্রের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে অরবিশ্দের কথা 

জানান। সেই সঙ্গে এও বলেন, আপনি “সঙ্জীবনা' পত্রিখশায় 

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করুন। বঙ্গভদ্ বিল যদি বিলেতের 

পালামেণ্টে গৃহীত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। 
আর তা যদি না কর! হয় তাহলে দেশের সবনাশ আমতে বাধ্য। 

স্বতরাং এখন হতে সতর্ক হওয়া কতব্য। | 

এই প্রকার পরামর্শ দিয়ে বারীন্দ্র আবার ফিরে গেলেন 

বরোদায়। 

দেখা কবলেন অরবিন্দের সঙ্গে । তাকে বাংলাদেশের অবস্থ। 

বুঝিয়ে বললেন। 

পরে অরবিন্দ ভার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা [0০ ০02215:017715 
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ইস্তাহাক লিখে ছাপালেন এবং বারীন্দ্রের হাতে সেই ইস্তাহার আর 
“ভবানীমন্দিব' নাঁমক পুস্তিক। তুলে দিয়ে বললেন, তুমি এগুলি নিয়ে 
আবাব বাংলাদেশে চলে যাও। সেখানে গিয়ে এগুলি প্রচার করতে 

থাকে। জনসাধারণের মধ্যে । 

তিনি এ৪ বললেন, আপাতত ভবানীমন্দিব ও বন্দে মাতরম মন্ত 
প্রচাব করবে । তাবপর যখন বঙ্গভঙ্গ স্থির হবে তখন 120 ০০97071:0- 

15. ইস্তাহাব দেশময ছডিয়ে দেবে। মোট কথ! তুমি এসব কাজ 

চালাবে কন্দে মাতবম মন্ত্রে বিশ্বীস বেখে। তাহলেই দেখবে তোমার 
কাজ সফল হয়ে উঠবে । 

দাদার কথা শিবোধাধ্য কবলেন বারীন্দ্রকুমার। তার উপদেশ 

এব আশীবাদ নিয়ে বাংলাদেশ অভিমুখে বওনা হলেন । 

১৯”৫ খৃষ্টাব্দ, মার্চ মাস। বাবীন্দ্র কলকাতায় এসে আগেকাব 
গুপ্ত সমিতিব সভ্যদে” খুঁজে বের করলেন এবং তাদেব দ্বারা দেশের 

বিভিন্ন জাযগায গুপ সমিতি গড়ে তুললেন; এগুলি গঠিত হলো 
ভব'নীমন্দিবেব আদর্শে । 

এবপব ইংরাজ শাসক যখন দৃ্প্রতিজ্ঞ হলেন যে তারা বঙ্গভঙ্গ 

গুস্তাবে সা দেবেন তখন বাবীন্দ্র গোপনে সারা বাংল'দেশ ব্যাপী 

7১ ২ গে) ০1১৩ নামে ইস্তাহাব প্রচাব কবতে লাগলেন। 

কিন্ত তিনি এই ব্যাপারে আশান্থুৰপ ফল পেলেন না । ভাবলেন, 

এই সন্কট মুহুর্তে বাংলাদেশে যতখানি ন্যাপকভাবে আন্দোলন হওয়। 

উচিত ছিল ঠিক ততখানি হচ্ছে না। তিনি বড চিস্তিত হয়ে 

পড়লেন । পৰে সমস্ত ব্যাপারটি অববিন্দকে জানালেন । 

অরবিন্দও স্থিব থাকতে পাবলেন না বরোদায়। তা” দেহ ছিল 

ববোদায় কিন্ত মন পড়ে ছিলো বাংলাদেশে । 

বারীন্দ্রেব কাছ থেকে খবব পাওয়া মাএ ১৯৯৫ খুষ্টাবেৰ জুলাই 

মাসে কিছু দ্রিনের ছুটি নিয়ে বাংলায় এলেন। এখানে এসেই তিনি 
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মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রকে নিয়ে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বনু 
সভাসমিতি করে জনসাধারণকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিতে 

আহ্বান জানীলেন। তিনি বললেন, আমাদের এখন একতা “দ্ধ হয়ে 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নামতে হবে। আমাদের কঠে ধ্বনিত হবে 
বস্কিমচন্দ্রের অমর মন্ত্র বন্দে মাতরম। এ মন্ত্রই আমাদের আত্মার 

বাণী-_সংগ্রামে বিপুল শক্তি । এই বাণী কঠে থাকলে আমরা নিশ্চয়ই 
জয়ী হবো৷। ইংরাজদের সমস্ত অপকৌশল নাশ হবে। 

তিনি আরও বললেন, যদ্দি ইংরাজ শাসক জনগণের দাবী শগ্রাহ্থা 

করে বঙ্গবিভাগ করে তাহলে তার বিকদ্ধে প্রতিরোধ, অসহযোগ, 

বিদেশী দ্রব্য বর্জন, সরকারী বিদ্যালয় সমূহ বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য 
গ্রহণ করতে হবে । 

১৯০৫ খুষ্টাব্দের জুলাই মালে ইংরাজ সবকার বঙ্গব্যবচ্জে্দর 
সম্মতি জানালেন। , 

তার বিরুদ্ধে চারদিকে প্রবল আন্দোলন দেখ! দিলে! | বিভিন্ন 

কাগজে তার বিপক্ষে কড়া মন্তব্য প্রকাশিত হলে। | 

'সঞ্জীবণী” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্চকুমার মিত্র। তিনিও 
লিখলেন জোরালে। মন্তব্য | 

প্রসিদ্ধ বাণী স্বরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দৈনিক “.বঙ্গলী' 
কাগজের সম্পাদক । তিনিও বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিকদ্ধে কলম বধবধুলন । 

'বেঙ্গলী” কাগঞ্জের অফিস থেকে তখন আর একটি পত্রিকা 

প্রকাশিত হতো । তার নাম “হিতবাদী”, পত্রিকাটি ছিল সাপ্চাহিক । 

তার সম্পাদক ছিলেন কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ আর সহ-সম্পাদক 

ছিলেন সখারাম গণেশ দেউসকর। এব! ছু'জনেই অরবিন্দেব মত 

সমর্থন কবে পত্রিকায় জোরালো ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করেন। 

কঞ্চকুমার মিত্র একদিন স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে 

বললেন, আপনাকে দেশের এই সঙ্কডকালে বঙ্গভঙ্গ মান্দোলনে নেতৃ্ 

নিতে হবে। 



বিপ্লবী স্থুরেন্দ্রনাথ রাজী হয়ে গেলেন। 

এবার থেকে কৃষ্ককুমার মিত্র, শ্ররেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন। সখারাম 
গণেশ দেউসকর প্রভৃতি সকলে বঙ্গভক্ আন্দোলনে যোগদান করলেন 

এবং স্থির হলে! তাবা বিপ্লবী অরবিন্দের মতের অনুগামী হয়ে কাজ 

চালিয়ে বাবেন। 

মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ । এখানকার উচ্চ উংবাজী 

বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক স্ুরেন্দ্রণাথ সেন হচ্ছেন দেশপুজ্য অশ্বিনী- 

কুমার দত্তের স্ুযোগা ছাত্র । 

১৮০৫ সালের জুলাই মাসে এ বিদ্ভালয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 

সাগরের মুত্যুবাধিকী পালন করা হয়। এই উপলক্ষে এক সভার 

আয়োজন করে বিগ্ভালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার 

প্রস্তাব এঠে। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণকুমীব মিত্র, অরবিন্দ 
এবং বিগ্ভাপাগরের দৌহিত্র ও সুসাহিত্যিক স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি। 
তার। এক বাক্যে স্বঁকার কবলেন, হা! এই বিদ্যালয়টি জাতীয় বিছ্যা- 

শয়ে বপান্তরিত করা ।হাক। 

সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থাব্টি সায় পাশ হয়ে গেল। কেবল তাই নয় 

প্রধান শিক্ষক সুন্দ্রনাথ সেন অপবিন্দের আদশ ও মত গ্রহণ করে 

(নিজেকে বাংলার জাতীয়তাবাদী নাগরিক বলে পরিচয় “লেন এবং 

দেশেব স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবেন বলে প্রতিজ্ঞ করলেন । 

এ সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্ববপ অরবিন্দ একটি প্রস্তাব রচন! 

কবেন এবং স্ুুরেন্দ্রনাথ সেন তা সমর্যন কবলেন ' 

এ প্রস্তাবের মূল বয়ান ছিল বিলাতী দ্রব্য বর্জন। 

এতদিন পর্যন্ত এই কথাটি মুখে মুখে আলোচিন হতো! কিংবা 
গাপনে গুপ্ত সমিঠিব সভ্যর। অ(লোচন। কগ্ধতেন। এবার তা প্রকান্টে 

এবং কাগজে কলমে রূপ নিয়ে জনসাধা পর পামনে এসে উপস্থিত 

হলো। বাংলার নবজ্রাগ্ররত জনলাধারণ ত। মনে প্রাণে গ্রহণ করলো । 
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অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে জমসাধারণের মাঝে উদাত্ত কণ্ঠে' প্রচার 
করলেন, বিদেশী ইংরাজ বাবসায়ী জাতি । তার৷ স্বদেশ ইংলগু থেকে 

তাদের জিনিষ এদেশে নিয়ে এসে অধিক দামে আমাদের কাছে বিক্রী 

করছে । এর দ্বার আমাদের কাছ থেকে অধিক অর্থ ছিনিয়ে নিচ্ছে 

তার। অধি+ মুনাফা নিয়ে স্বদেশে চলে যাচ্ছে । এভাবে আমাদেশ 

দেশীয় অথ বিদেশে পাচার হচ্ছে-__উল্টে আমাদের দেশে কোন সম্পদ 

স্থটি হচ্ছে না। আমরা অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে পারছি না 
দারিদ্র্য ও £ঃখ-ছুঞ্চশা এসে আমাদের গ্রাস করছে । স্ততবাং এখন 

আমাদের ক্বাগতে হবে। নিজের পায়ে দাড়াতে হলে বিদেশী জিনিষ 

বর্জন করে স্বদেশী ভ্রিনিষ উৎপাদন করতে হবে । তবেই আমাদের 

স্থখ হাতেব মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। এর জন্বে চাই সবার আগে 
রাজনৈতিক স্বাধীনত।। তারপর আসবে অথ নৈতিক স্বাধানতা ৷ 

জনগণ অববিন্দের বন্ততাকে স্বাগত জানালে।। অরধিন্দ বললেন, 

বিলাতী দ্রব্য বর্জন করলে বিলাতের মানুষরা মহ! অন্থবিধায় পড়বে । 

এভাবে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। বাধা হয়ে তার! 

এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে স্বদেশ অভিমুখে পাডি(দবে। তখন 
স্বাধ'নত। আমাদের কাছে সহজলভ্য বস্তু হয়ে উঠবে । 

অরবিন্দের এই প্রকার যুক্তিসম্মত বাক্য জনগণ মেনে নিলো 

তাঁরা একসঙ্গে বলে উঠলো, সাধু! সাধু!! সাধু প্রস্তাব। এখুনি 
একে গ্রহণ করা হোক । 

কিশোরগঞ্জ হতে ফিরে এলেন অরবিন্দ কলকাতায় । এখানে 

এক মহতী জনসভার আয়োজন করে দেশবাসীর কাছে জানাবেন 

তার প্রস্তাব ৷ 

স্থির হলে। কলকাতার টাউন হলে জনসভা বসবে । এর জন্টে 

তিনি দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে 

যোগাযোগ করলেন। 

সভা বসলো ১৯০৫ খুষ্ঠাবের ই আগষ্ট তারিখে । এই সভায় 
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সভাপতি নির্বাচিত হলেন কাশিমবাজাবের মহারাজা মণীন্দর চন্দ 

নন্দী। এছাড়। যে সমস্ত বিশিঈ বাক্তিদেব এ সভায নিমন্ত্রণ জানানো 

হলো তাবা হলেন কবিগুক ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ ব্রজেন্দ্র- 

কিশোর চৌধুবী, মহার।জ্ত। শশীকাত্ত আচার্য চৌধুবীঃ মহারাজা 

স্ূর্য্যকাস্ত আচার্য্য, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাইকোর্টেব বিচারপতি 

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুবী, শিশিরকুমাৰ ঘোষ, 

মতিলাল ঘোব, সখারাম গণেশ দেউসকর, অ্রন্দবীমোহন দাস, 

ব্যারিষ্টাব জে. চৌধুরী, বাসবিহাবী ঘোষ, আনন্দমোহন বনু, 
স্থরেন্দ্রনাথ নন্ত্যোপাধ্যায়, কষ্চকুমাব মিত্র, শ্যামন্ন্দব চক্রনর্তী, 
কালীপ্রসন্ন কাবা বিশাবদ, গিষপতি কাবাতীর্থ, এ. বস্্ল, প'চকড়ি 

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্ববেশ সমাজপতি 

সকাল “থকে আরম্তু কবে দলে দলে জনসাধাবণ আসতে লাগলো! 

টাউন হলের দিকে সকলের মুখে এক ধ্বনি__'বন্দে মাতক্মণ?। 

দেখতে দেখতে সারা হলটি ৬নতায় পূর্ণ হয়ে গেল। সেখানে 
তিল ধারণের ঠাই নেই । 

এবাব সতা আবস্ত হলো বিভিন্ন বক্তা! বলত! দিলেন ইংবান্ 

শাসকের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে কঠোব সমালোচন' কবে ! 

শেষকালে মহালগ্ন উপস্থিত হলে। প্রস্তাব গ্রহণেব । 

অরবিন্দ ষে প্রস্তীবটি কচনা করেছিলেন তা উত্থাপ কবলেন 

তাব মেসোমশাই কুষ্ণকুমার মিত্র । অরবিন্দ নিচ্ছে তা উত্থাপন 
করলেন না । এতদিন পধ্যস্ত তিনি “যে সমস্ত লাজনৈতিক কাজ সবে 

এসেছেন তা সম্পূর্ণ নেপথ্যে সংঘটিত হয়েছে । তিনি চিরকালই 

ছিলেন নীরব কমী । তার স্ব্পকালের রাজনৈতিক জীবন ৭ কেটেছে 

নেপথ্যে । অন্তরালে থেকে তিনি দেশের তরুণ সমাম্রকে যেভাবে 

পরিচালিত করেছেন তার তুলনা মেল। ভার । 

কষ্ণকুমার অরবিন্দের প্রস্তাবটি পেশ করলেন সভায়। এই 

এতিহাসিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে 2 ইংবেজের শাসন এবং শোষণের 

০৩) 



ফলে ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক জীবনের যে শোচনীয় অবস্থা! "আজ 

হয়েছে এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় সংঘবদ্ধ ভাবে সবপ্রকার 

বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং এই উপায়েই ইংরাজের ভবিষ্যৎ শোষণের 

পথ রুদ্ধ হবে। ইংরেজের ন্যায় বিচারে আমাদের আর বিশ্বাস নেই, 
'আমরা তাই তার্দের আইন-আদালত বর্জন করে ইংরেজের শাসনকে 

অসম্ভব করে তুলবো । ইংরেজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের 
আস্থা নেই, আমরা তাই ইংরেজের স্কুলে আমাদের ছেলেদের আর 

পাঠাব না ।; 

অরবিন্দের প্রস্তাব শুনে সকলে আনন্দ প্রকাশ করলো।। পরে 

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হলো । 

সভার সমবেত জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, ইংরাজ 
যদি আবেদন-নিবে্দেনে সাড়া না দেয় তাহলে এই প্রস্তাব মত কাজ 

শুরু কর! ছাড়া গত্যস্তর থাকবে না। . 

সভা শেষ হবার আগে রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 

ন্তোর পদে বরণ করা হয় যাতে তিনি আগামী দিনে স্বাধীনতা 

আন্দোলনকে ঠিকঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন । , 
তিনিও সম্মতি জানালেন এবং নিজের হাতে এর গুরু দায়িত্বভার 

তুলে নেন। ৰা 
ক্রমে কলকাতার টাউন হলে গৃহীত এই প্রস্তাবের কথ। সমগ্র 

বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়লো । দেশের শিশু-যুবক-বৃন্ধ সকলের কানে 

গিয়ে পৌছলে। এই মহান এঁতিহাসিক প্রস্তাবের কথা । সেদিন 

শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকের টনক নড়লে। ৷ তার। বুঝতে পারলেন 

ভারতের বুকে বিদেশী ইংরাজকে রাজত্ব চালাতে দেওয়। উচিত 
কাজ হবে না। যেমন করে হোক তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

করতে হবে। 

অরবিন্দ গণক্জাগরণ দেখে খুশি হলেন। তিনি ফিরে গেলেন 
বরোদায়। 
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এদিকে খবর এলে! বিলেতের পালামেন্টে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের 

খসড। অননুমোদিত হয়ে সআাটের অনুমোদন লাভ কৰেছে। 

এই সংবাদ শোনার পর দেশের মানুষ বিল।তী দ্রব্য বর্জন 

আন্দোলনে নেমে পড়লো । তারা এক জায়গায় বিলাতা পৌষাক- 

পরিচ্ছদ একত্র করে আগুন ধরিয়ে দিলো । 

কলকাতা ও বাংল দেশের সবত্র আন্দোলনেব সাড়া পড়ে 

গেল। 

লর্ভ কার্জন দেখলেন, এই আন্দোলনকে দমাতে ভাড়াতাড়ি 

ঘোবণা করলেন বাংলা দ্বিখণ্ডিত কবার দ্রিন। ১৯০৫ খুষ্টাব্দের ১৫ই 

অক্টোবর এই দিনটি ঘোষিত হলে! । 

এব ফলে দেশের জনগণ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো । তাদের 

কাছে নেততু" এসে বললেন, এ দিনটি আমরা শোকদিবস রূপে 

১৯০৫ খুষ্টাব্ের ১৫ই অক্টোবর । লড কার্জন এই দিনটিকে 
বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কাধ্যকবী করার দিন বলে ঘোষণা করলেন । 

ণ্দন সকালে দেশের নেতৃবর্গ থেকে আরন্ত করে জনসাধারণ 

সকলে এলে। গঙ্গার তীরে, সকলেব মুখে ধ্বনিত হাত লাগলে। 

'বন্দে মাতরম" মন্্র। 

এই মন্্ উচ্চারণ কবতে করতে সকলে জাহ্কবাব পধিত্র জলে 

অবগাহন করলো ' 

গঙ্গ। থেকে উঠে প্রত্যেকে প্রত্যেকেব হাতে লখা পরিয়ে দিয়ে 

গান ধরলো £ 

'ভাই ভাই 'এক ঠাই 
ভেদ নাই, ভেদ নাই ।” 

এই গানটি রচনা করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ । তিনিও এই 

আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং রাখি বন্ধনের কাজে রত হলেন। 
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তারপর সকলে নগ্ন পায়ে রাজপথ পরিক্রম। শুরু করে দিলেন। 

সেই সঙ্গে তারা জনসাধারণকে বললেন, তোমর! বিলাঁতী জিনিষ 

বর্জন করো । 

এঁ শোকযাত্রায় সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি হতে আরম্ত করে 

দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির যোগদান করলেন । তারা হলেন মহারাজ! 

জ্যোতিরিজ্্র নাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ। পিয়ারী- 
মোহন মুখোপাধ্যায়, মহারাজ! জগদিন্দ্রনাথ রায়, ডক্টর রাঁসবিহা'রী 

ঘোব, মহারাজা শশীকান্ত আচাধা চৌধুরী এবং মহারাক্ত1 মণীন্র চন্দ 

নন্দী 

এ গেল সকালের অনুষ্ঠান বিকেলেও বীডন স্কোয়াব এ 
কলেজ স্বোয়ারে সভার আয়োজন করা হলো ৷ 

এরপর সকলে এলেন, পাশিবাগানের মাঠে । সেখানে সকলে 

একত্রিত হয়ে একটি সভা করলেন .তারপর স্থাপন কব! হালে 

ফেডারেশন হলের ভিন্তি। 

এঁ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আনন্দ মোহন বন্থু। 
তিনি সেই সময় অত্যন্ত অনুস্থ ছিলেন তাই তাকে চেয়াৰে 

করে সভায় আনা হলো । সম্তাব গুরুদাপ বন্দোপধধ্যাষ তার নাম 

প্রস্তাব করলেন সভাপতি হিসাবে 

রাষ্ট্র স্বুরেন্দ্রনাথ তা সমর্থন জানান। এরপর সভাপতির 

অন্ুবোধক্রমে স্ুরেন্ত্রনাথ সভায় সভাপতির অভিভাবণটি পাঠ 

করেন । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা অন্কুবাদ করে জনসাধারণকে 

শোনালেন। 

সমবেত জনগণ প্রস্তাবিত মিলন মন্দিরের ক্ষম্য চাদ! দ্বিলেন। 

বুটিশ শাসক এবার হাড়ে হাড়ে টের পেলেন তাবা কাগজে-কলমে 

বাংল! ভাগ করলে কি হবে বাঙালী মনে-প্রাণে এক ও মখণ্ড আছে 

ও থাকবে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে কোন রকম ভেদ 

নেই। 
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আন্দোলন খুব হ্ছোরদার চলতে লাগলে৷। প্রতিদিন পার্কে 

পার্কে সভার আয়োজন এবং পথে মিহিল বেরুতে লাগলো । 

এই সময় কোন সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্র ছাল্প নামে অরবিন্দের 

লেখা ছাপতে রাজী হলো ন|।। সুতরাং অরবিন্দ প্রকাশ্যে 

স্বাধীন হার বাণী প্রচার করতে পারলেন না। 

একুদ্দিকে বিলাতী দ্রবা বর্জন করা আন্দোলন চলতে লাগলো, 

অন্যদিকে স্তরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় প্রমুখ মঠারেট পস্থীর। 

ই্ব'জদের সঙ্গে আবেদন নিবেশনের ছার! বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব উঠিয়ে 

নেবার জন্তে চেষ্টা চালিয়ে যেনে লাগলেন । 

কি ১তুর ইংরাজ তী/দর কথায় সায় দিলেন না। 
ই বর হাএত সচিব ছিলেন ল্ঢ্ মলি। ভিনি বললেন, এ 

সিদ্ধান্ত অপরিবর্তণীয় ১০০০২ 0০: এা25০0০এ হবে কি করে? 

ইংরংজ্ লাট সাহেবেক এই ইদ্ধত্যপূর্ণ কথাবাতার খবব গিয়ে 
পশ্ছিল! বরোদায় আঞুবিন্দ শুনে কিছুমাএ আংশ্চধ্য বোধ 

কখলেন না| বক আন্দোলন ব'তে মারও জোরদার হয় তার 

ব্যবস্থা করতে ল'গলেন। 

তিনি অনেক চিন্তার পর -গ্কব করলেন, একটি কাগজ বের 

কববেন। তার ন!ম এদবেন যুগান্তর । এটি হবে তার দলের 
মুখপত্র । এতে লেখা হবে আাপোবহীন সংগ্রামের বখা। 

যেমন চিন্তা তেমনি কাজও এগিয়ে গেল। তিনি বাংলাদেশে 

বারান্দ্রক্মারকে পত্র মারকৎ জানালেন, তুম একটা পাত্রক। প্রকাশ 

কবো। এবং তার নাম দাঁও 'যুগান্তর'। টাকার জন্য ভেবো না। 

আমি টাক পাঠাচ্ছি। 

দাদার কথামত বারীন্দ্র “যুগান্তর পত্রিক। প্রকাশ করার জন্যে 
আয়োজন করতে লাগলেন। তার সহকমাঁ অবিনাশ ভট্রাচার্য্য তখন 

'বস্থান করছিলেন কটকে। 
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বারীন্দ্র তাকে চিঠি লিখলেন, তুমি তাড়াতাড়ি কলকাতায়' ফিরে 
এসো । বিশেষ কাজ আছে । 

বারীন্দরের পত্র পেয়ে অব্নাঁশ বিলম্ব না! কবে তাভাতাড়ি ফিবে 

এলেন কলকাতায় । 

এদিকে বারীন্দ্রকুমার ২৭নং কানাই লাল ধর লেনে একট বাড়ী 

ভাড়া করে সেখান থেকে 'যুগান্তব' পত্রিকা! প্রকাশ করার আয়োজন 
করতে লাগলেন । 

এ সময় বাংলাদেশে আব একটি সংবাদ পত্র আত্মপ্রকাশ কবে। 
তার নাম 'ন্ধ্যা/। এটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা । এর উদ্যোক্তা 

হলেন সন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাকে সাহায্য বরলেন 
স্যামসুন্দর চক্রব্তী ৷ 

১৯০৫ খুষ্টাব্, ভিসেম্বব মাস ' " বারাণসী শহবে কংশ্রেসেব 

অধিবেশন বসলো । সভাপতি হলেন মহামতি গোখেল , 

গোখেল ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলকেব রাজনৈতিক ব্য এব 

“দি সা্ে্ট অব ইপ্তিয! সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাত' ৷ নী 

অরবিন্দ ভাবলেন* এই তো মহা শ্ুযোগ । এখন ্িিলকের 

মারফত অনায়ামে তিনি কংগ্রেসের উচু বেদী হতে তাব চারদফা 
বয়নট সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ কবিয়ে নিতে পাবেন ' 

ঈতিমধ্যে মরবিন্দ নাগপুরের ডাক্তার মুগ্ধে, খাপন্দে, যুক্ত 

প্রদেশেব পণ্ডিত মদনমোহন মালবা, পাঞ্জাবে ল'ল' লাক্তপত বায 

প্রভৃতিকে বাক্তিগত ভাবে পত্র মারফং তাব বক্তব্য জানিয়ে দিলেন। 
তাতে তিনি লিখলেন, বাংলাধ সমস্যাকে যেন সবভারতীয় সম্তয। 

হিসেবে গণ্য কব হয় । 

বারাণসী কংশ্পেসে যোগ দেবাব জন্তে ভারতের বিভিনন প্রদেশ 

থেকে গণ্যমান্য তিথি আসতে লাগলেন তার! হলেন রাষ্ট্রগুর 

অুরেন্দ্রনাথ, তিলক, অরবিন্দ এবং লাঙজগপত রায়। 

৭৮ 



ভ্তিলক ভরসা দিলেন অরবিন্নকে, তোমার প্রস্তাব নিশ্চয়ই 
গৃহীত হবে। 

কিন্তু ফল হলো ভিন্ন । 

প্রকাশ্য অধিবেশনে যখন বাংল! সম্বন্ধে কথ। উঠলো তখন লাল! 

লাজপত বায় বললেন 2 “বাংলার দুর্ভাগ্যের বিবয় আপনার সব 

শুনেছেন, ভারতে এক নতুন রাজনৈতিক যুগ প্রবর্তন করবার জন্ডে 
ভগবান বাঙালীকে আজ যে স্বর্ণ সুযোগ দিয়েছেন এর জন্য 

তাদেরকে অভিনন্দিত করছি । আমার মনে হয় বাংলার জন্যেই এই 

গৌরব নির্দি্ট ছিল। কারণ ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ বাঙ্গালীই 

প্রথম লাভ করে ।' 

অরবিন্দের প্রস্তাবটি গ্রহণ কর:র জন্যে অনেকরকম চেষ্। চললো! ! 
কিন্তু ত! গহীত হলে। না । 

যে প্রস্তাবটি এ অধিবেশনে গৃহীত হলে! তা নিম্নরূপ £-- 
“[1)9111) ২ (0001721085 1095020% 15৯ :3707050 01001 ০10110 

[901৩৪ 22011: 1110 20101০১৯1%৮102১0105 10101 10550090617 

10070505102 2001001151৩65 হা 30561 1৩16০700170 00515 

110 7৩৩1 6092100011৩ 7 1৮৯0ো 0) 01 0 0০5%৮0,02 01 $60)1510া2 ১070৭ 

৯ 210১0 1010095। 2070 1751125005৮ 921৮ ০8715010010000৭1 25৭ 

014০০11৮৩ 1701)৯ 1010 00 6৩10) 001 ৮10 শত চিত 00৮70001205 (05 

০0101101711165 19015150117 10) 01৩11 6৫৮ 05112110007 59190101012 

10671691510 710091 01515870 9- 0205 9155 015411000501৯ 729 

77109505915 131 1180 130010, 

এর চাইতে আর বেশী কিছু কগতে পরেনি তখনকার দিনে 

কংগ্রেস। অব্বিন্দ খুব খুশী হলেন না। তিনি তিলকের 

কাছে গোখেল ও তার অন্ধুগামীদের প্রসঙ্গে মন্ত'য করতে গিয়ে 
বললেন । 7255 0৩ 00৩ 50100150১01 20০ 00019, 30015০ 

এই বারাণসী কংগ্রেস অরবিন্দেঞ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিদেশী দ্রব্য 
বর্জন করার প্রস্তাবে সায় না দিলেও অন্য একটি প্রস্তাব সমর্থন 
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কঃ্লো। ৷ সেট হচ্ছে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন । নেতার! একটি ঘরোয়া 

বৈঠকে মিলিত হলেন। তাতে তারা স্থির করলেন ভারতের বিভিন্ন 

জায়গায় জাতীর শিক্ষার প্রসারের উপায় কিভাবে কর। যেতে পারে। 

এই সময়ে পণ্ডিত মদনমে।হন মালল্য একটি প্রস্তাব করলেন, এই 

মুহূর্তে বারাণসাতে একটি হিন্দু বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত করা হোক। 
সকলে পণ্ডিতজীর কথ। একবাক্যে মেনে নিলেন। হিন্দু 

বিশ্ববি্ভালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো । এর ব্যাপারে উপস্থিত 

ছিলেন অরাবন্ন, স্ুরেন্দ্রনাথ, তিলক, রাণাডে ।এবং গোখেল। 

বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন শেব হলে পাঞ্জাবের লাজপত 

রায়, মহারাষ্ট্রের তিলক, নাগপুরের মুগ্তে ও খাপদ্দে বাংলার আন্দো- 
লনে মেতে ওঠেন। তারা আর দূরে রইলেন না । 

বারাণসী কংগ্রেস প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কব পিখেছেন £ “বাংলার 

চরমপন্থীরা মিঃ সি, আর, দাশের গুত্হ “ম্বদেশ। মণ্ডলী” গঠন করিয়। 

দলবদ্ধ হইয়াই কাশী কংগ্রেসে আসিলেন। তাহাদের হাতে ছিল 

স্বদেশী ও বয়কটের মশাল ' কংগ্রেসের আলো-জাধাবেব মধ্যে এই 

মশাল বেশ জ্বলিয় উঠিল। গোখেল বালিলেন, স্বদেশী নিষ্পাপ 

পবিত্র ক্রিনিস, ইহাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রোশ নাই ; স্ৃতরা, 

শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতে ইহ চলিতে পারে--সমগ্র ভারত ইহ 
গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু বয়কট, অবাৎ ত্রিচিশপণ্য বন, এ বড় 

বিবম কখ।। এতে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং আক্রোশ আছে । 

ইংলন্তের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক, তাতে এই ইংরেজ-বিদ্বেষ ত 

কোন মতেই চলিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষ অথাৎ 

কংগ্রেস, এই বয়কট-প্রস্তাব গহণ করিতে পারে না। তবে হ্যা, 

বাংলাদেশ ইহা সাময়িক ভাবে গহণ কাঁরতে পারে ; কেননা, বঙ্গভঙ্গ 

যেভাবে লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া করা হইয়াছে, তাতে বাংলার 
পক্ষে বয়কট সমর্থনীয় (+01)65--0) 8617881০65--1190 ০০৮ 

)0৭0015861010 101 006 5650 2) 0০০৮) বিশেষত £ বাংলার 
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বয়কট,,১ম বাঙ্গালীদের বঙ্গ-ভঙ্গ জনিত ক্রুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করে ; 
২য়, ইহ] বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিবার জণ্ত ইংলগ্ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
তবে বয়কট সমস্ত ভারত গ্রহণ না করিলেও ভারতের সকল প্রদেশই 

বাঙ্গালীদের পশ্চাতে আছে (“411 [70019 5 6 07061 9৪০) 1 তাঁর 

পরে কথা, শুধু ব্রিটিশ পণ্য বজন করিয়া যদি মামর! জাপান বা 
জান্মানীর দ্রব্য কিনিতে থাকি, তবে ত স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে কিহুই 

সাহায্য হয় না। উত্তরে বল! ধায় “ছে দো কথা মাথার জট।। 

খুলতে গেলেই বিষম লেট ।৮-*.*** 

বারাণলী কংগ্রেসের সভা শেষ হলে। | যে-যার সব ঘরে ফিবে 

এলেন শান্ত মনে। অরধিন্দের মন কিন্তু শান্ত হলে। না। দেশের 

ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে নানাপ্রকার হুর্ভাবনায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন । 

ভাবলেন, কংগ্রেসের মডারেট পশ্থীরা যদ্দি কেবলমাত্র আবেদন 

নিবেদন নীতি নিয়ে থাকেন তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ 

করতে অনেক দেরী হবে তিনি যে পথে চলতে চান সেই 

পথই শ্রেয়। এর দ্বার। স্বাধীনত। সংগ্রামকে সচল ও কাধ্যকরা ধরা 
যেতে পারে। 

তিনি আরও ভাবলেন, তার এই বয়কট প্রস্তাব আজ মডারেট 

পন্থীরা সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে না দেখলেও আগামী দিনে ৮ খতে বাধ্য 

হবে। কারণ এর মধ্যে রয়ে গেছে সত্য পথ এবং বাস্তবান্থুগ উপায়। 

একদিন সারা ভারত এই পথে প! বাড়াবে । 

অরবিন্দ ভাবলেন, এবার আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দেশের স্বাধীনতা 

সংগ্রামে লাফিয়ে পড়তে হবে। আর কাগজ-পঞ্জের এনং লেখনীর 

আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এবার হতে হবে প্র্যাক্টি- 
ক্যাল কর্মা, থিওরিটিক]াল উপদেশদাত। হয়ে নেপথ্যে থাকলে চলবে 
না। সেদিন আর নেই। 

এই প্রসঙ্গে তিনি বরোদা হতে স্ত্রী মুণীলিনীকে চিঠি লিখতে 
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লাগলেন। তার এই পত্রগুলি পাঠ করলে বোঝা যাবে তখনকার 

দিনে তার মানসিক অবস্থা কি রকম ছিল। তাছাড়া সেই সময় স্ত্রী 

মুণালিনী অভিযোগ করেন স্বামীর প্রতি, তোমার এখনে? পর্য,স্ত 
কিছু হলো না । 

এই কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় স্ত্রীর মনের অবস্থা । মেয়ের! 

সাধারণত সাংসারিক সুখ ও বৈষয়িক অবস্থার কথ। চিন্ত। করে থাকে। 

তার! অত ত্যাগ বা আদর্শ কিংবা বাইরের বিষয় নিয়ে মাথা! ঘামায় 
না। স্ত্রী মুণালিনীর জীবনেও এর ব্যতিক্রম দেখা গেল না। তিনি 

অরবিন্দের মধ্যে ত্যাগ ও আদর্শের সুমহান রূপ প্রত্যক্ষ করে দ্বিধা গ্রস্ত 

হলেন। তাই তিনি স্বামীর প্রতি অনুযোগ করতে লাগলেন। 
তার উত্তরে অরবিন্দ প্রকাশ করলেন তার মনোভাব । তিনি স্ত্রীর 

কাছে পত্র মারফত তার তিনটি পাগলামীর কথ। জানালেন £ “আমার 

তিনটি পাগলামী আছে। এই দুর্দিনে ষমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত। 
আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এই দেশে আছে। তাহাদের মধ্যে 
ভনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জঙ্জ্রিত 
হইয়া কোন মতে বাচিয়া৷ থাকে । তাহাদের হিত করিতে হয়”... 

এই হলে। প্রথম পাগলামীর কথ।! এর দ্বার। অরবিন্দের চিত্তে 

স্বদেশপ্রেম ও পরছুঃখকাতরতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। 
এবার তিনি দ্বিতীয় পাগলামীর কথা প্রকাশ করলেন ই “*' 

সশ্্রতিই ঘাড়ে চেপেছে ; পাঁগলামীট। এই, যে-কোনমতে ভগবানের 

সাক্ষাৎদর্শন লাভ করি:তে হইবে ।**'ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাহার 

অস্তিত্ব অন্ুভব করিবার, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-ন।- 

কোন পথ থাকিবে । সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে 

যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্মে বলে-_নিজের শরীরে 
নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া 

দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি । এক মাসের 

মধ্যে অন্থুভব করিতে পারিঙ্গাম, হিন্দুধর্মের কথ। মিথ্যা! নয়। ফে। 
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যে চ্িহ্র কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি । এখন 

আমার ইচ্ছা ভোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই 1১... 

এবার তৃতীয় পাগলামীর কথা লিখলেন অরবিন্দ : “..পাঁগলামী 

এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একট জড় পদার্থ, কতগুল। মাঠ ক্ষেত্র 
বন পর্বত নদী বলিয়া জানে । আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, 
ভক্তি করি, পুজা! করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একট রাক্ষস 
রক্তপানে উদ্ধত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্ত ভাবে 

আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে--না, 

মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত 
ভ্রাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে--শারীরিক বজ 

নয়, তরবারি বন্দুক নিয়! যুদ্ধ করিতে যাইতেছি নী। জ্ঞানের বল। 
ভ্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ত্রহ্মতেজও আছে: সেই তেজ জ্ঞানের 

উপর প্রতিষ্ঠিত ।*... 

তিনি আবার লিখছেন £ “-*এইভা'ব নৃতন নহে, আজকালকার 

নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এইভাব আমার মজ্জাগত, 

ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পুথিবীতে পাঠাইয়।- 

ছিলেন। চৌদা বংসর বয়সে বীজট? অস্কৃরিত হইতে লাগিল, আঠার 
বৎসর বয়সে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ও সচল হইয়াছিল 1”... 

অরবিন্দের এই চিঠিতে তাঁর আগামী দিনের কয প্রণালীর 

ছবি «বশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল। তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর প্রেরিত 

মহাপুরুষ । যৌগেব পথে থেকে এবং যোগৈশ্ব্য লাভ করে আত্মো- 

নতি ও দেশোন্নতি করতে চান এই তিনি বলতে চেয়েছেন। এবার 

আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে থাকবো তার পরব্তাঁ জীবনের দিকে । 

আগে থেকেই অরবিন্দের ইচ্ছে ছিল, “যুগান্তর নামে একটি 
পত্রিক৷ প্রকাশ করে তাতে দেশের স্বাধ।নতার কথ। জনসাধারণের 

মধ্যে প্রচার করবেন। 

৬৩ 



এবার তিনি বরোদ! হতে বারাল্জ্রকে জানালেন তার অনেবকালের 

মনোবাসন। যেন বাস্তবে রূপ লাভ করে। 

বারীন্্ও তৎপর হলেন এই বিষয়ে। যথাসময়ে “যুগাস্তর 
পত্রিক! প্রকাশিত হলো । এই পত্রিকায় অরবিন্দের অনেক জ্বাল।- 
ময়ী প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে! । দীর্ঘ দেড় বছর ধরে এই পত্রিক। 

বাংলাদেশে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রসারিত করলো । আগে গুপ্ত সমিতি 

প্রতিষ্ঠিত করে অরবিন্দ ও বারীন্দ্র যে কাজ আংশিক ভাবে করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন এখন যুগান্তর" পত্রিক। প্রকাশ করে তদপেক্ষা 
দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ শুরু করে দ্িলেন। এককথায় বলা যেতে পারে 

'যুগাস্তর' পত্রিকা বাংল! দেশে যুগান্তর নিয়ে এলো । এ যেন 

7061) 15 11016176] (130.7) 5৮%৮01:0. কথাটির অর্থ মর্মে মর্মে সত্য হয়ে 

উঠলো । 

যুগান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি, পাঠ করার ফলে দেশের যুব- 
সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন দ্রেখা দিল। তারা দলে দলে 

স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে 

এলে। ৷ তারা বললে, ইংরাজদের বিদ্যালয়ে আর লেখাপড়। শিখবে 
না। দেশীয় শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত বিষ্ভালয়ে বিগ্ভাভ্যাস 

করবে। 

এর জন্তে প্রয়োজন হলে জাতীয় শিক্ষালয়। কলকাতার 

নেতৃবৃন্দ স্থির করলেন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে 
ভারতীয় ভাবধারায় দেশীয় যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 

এই বিষ্ভালয় তো৷ প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু এর পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করবে কে? সেরকম যোগ্য জাতীয়তাবাদী অধ্যক্ষের সন্ধান 

পাওয়। যাবে কোথায়? 

অনেক চিস্তার পর নেতার! স্থির করলেন, বিপ্লবী অরবিন্দ-্ 

পণ্ডিত অরবিন্দ--অধ্যাপক অরবিন্দ এই কাজের জন্তে সম্পূর্ণ যোগ্য 
ব্যক্তি । 
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তখন তার কাছে পত্র গেল অনুরোধ জানিয়ে, আমরা 
কলকাতায় একটি জ্ঞাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে তুলতে চাই। তার 
অধ্যক্ষের পর্দে আপনাকে বরণ করতে চাই। আপনি এই গুরু 
দায়িহভার গ্রহণ কবতে রাজী আছেন কি? বেতন কিন্তু অতি অন্প 

- মাত্র দেড়শে! টাকা । আপনি এ অল্প টাক! বেতন গ্রহণ করে এই 

কর্মে যোগদান করতে সম্মত আছেন কিনা জানালে বিশেষ আনন্দিত 

হবো। 

কলকাতার নেতৃবৃন্দের এই হৃদয়গ্রাহী এবং এতিহাপিক পৰ্র 

এসে পৌছলে। অরবিন্দের হাতে । তিনি এ পত্র পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে 
জানালেন, আমি আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত আছি। আপনারা 

কাজ আরম্ভ করে দিন। আমি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের 

চাকরী অল্প ঢাকার বিনিময়ে গ্রহণ করতে রাজী আছি। 

অরবিন্দের পত্র পেয়ে এবং অধ্যক্ষের পদ গ্রহণে তার হৃদয়ের 

আন্তরিক আগ্রহ লক্ষ্য করে কলকাতার নেতার! খুশী হলেন, সেই- 

সঙ্গে খুশী হলেন দেশবাসীরাও । 
দেশবাসীব! এও জানতে পাঁবলে। যে অরবিন্দ প্রায় ছু" হাক্ছার 

টাকার বেতনের চাকরী ত)1গ করে মাত্র দেড়শেো টাকার বেতনের 

চাকরী গ্রহণ করে বাংলায় আসছেন। বা"্লায় একটি ৬ তীয় শিক্ষা 
পরিষদ গঠিত হচ্ছে। তাঁর পরিচালনার ভার অপিত হচ্ছে অরবিন্দের 
ওপর। এই প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করার জন্তে রাজা সুবোধ মল্লিক 
এককালীন সাহায্য হিসাবে নগদ এক লক্ষ টাক! দান করতে সম্মত 

হয়েছেন । 

এই সকল সংবাদ শুনে আনন্দিত হলে দেশবাসীরা। তাদের 

অন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্পৃহা আরও দৃঢ়মূল হলে।। 
সেই সময় কলকাতার নামজাদা লে*দের নিয়ে ন্যাশনাল কাউ- 

ন্সিল অব. এডুকেশনের একটি বোর্ড গঠিত হলে! | এই বোর্ঠের সদস্ত 
নির্বাচিত হলেন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। তার! হলেন 

৮৫ 



বিচারপতি স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

ব্রজেন্দ্রকিশোব আচাধ্য চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত 
এবং রাসবিহারী ঘোষ । 

এ বোর্ডের অধীনে স্কুলে শিক্ষকতা। করার জন্তে যে সকল শিক্ষিত 
যুবকর1 এগিয়ে এলেন তাদের মধ্যে প্রধান হলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, 
অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, প্রমধনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বিনয়কুমাব 

সরকাব। এরা মাসিক মাত্র পঞ্চাশ টাক। মাসমাহিন। গ্রহণ 

করতেন। অববিন্দের মত গুণী-ভ্াণী মানুষের ত্যাগের আদর্শ 

তাঁরাও গ্রহণ করলেন এবং দেশেব জনগণের শ্রদ্ধ। অর্জনে সক্ষম 

হলেন। 

সেদিনকার যুব সমাজ ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে দেশমাতার 
সেবায় নেমেছিলেন বলেই দেশের মুক্তিসংগ্রাম ত্বরান্বিত হতে পেবে- 

ছিল। তখন তাদের মনে জেগেছিল ভক্তি ও সেবাৰ আদর্শ, ত্যাগ 
ও তিতিক্ষার আমান নিদর্শন । এখনকার মত দলীয় রাজনীতির 

বিষাক্ত হাওয়া বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ক্লেদ তাদের মনের শারদ 
স্বচ্ছ নীলাকাশ মসীলিপ্ত করতে পারেনি । তখন দেশ ও জাতির 

স্বার্থ তাদের সামনে সুমহান আদর্শের মত প্রতিভাত হয়েছিল । তাই 

তারা৷ দেশের ডাকে সর্বন্থ পণ করে ভক্তির আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন 

জননী এবং জন্মভূমির শৃঙ্খল মোচনের কাজে। সে যেন খধষি 
বন্িমচন্দ্রের পরিকল্পিত আনন্দমঠের ত্যাগী সন্তানদের জলন্ত দৃষ্টান্ত । 

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল মাস। কলকাতায় শিক্ষা পরিষদ গড়ে 

তোলার জন্তে উদ্ভোগ-আয়োজন চলতে লাগলো । 

এবার অরবিন্দ কলকাতায় আসবার জন্তে ব্যগ্র হলেন। দীর্ঘ 

তেরে। বছর বরোদায় থাকার পর তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করতে বন্ধ- 

পরিকর হলেন। দেশক্কননীর আহ্বান অন্তর দিয়ে অনুভব করার পর 
একদিন তিনি বরোদার মহারাকজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, 
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আমি আর এখানে চাকবী করতে পারবো! না । আমাকে চিরকালের 
মত বাংলায় ফিরে যেতে হবে। 

মহারাজ! বললেন, কেন আপনি বাংলায় যাবেন? আপনার কি 
অন্থুবিধা হচ্ছে বলুন। অর্থের যি অন্টন হয় তাহলে আমি তা 
মেটাবার ব্যবস্থা করতে পারি। বর্তমান চাকরী যদি আপনার মনো- 
মত না হয় তাহলে আমি আপনাকে দেওযাঁনের পদ দিতে পারি। 

কিন্তু অরবিন্দেব কাছে পদ, অর্থ বা খ্যাতির মোহ দিন দিন 
নিপ্রভ হয়ে আসছিল । তিনি মহারাজাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 

আমাকে এখন বাংলায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে অনেক কাজ 

আমার জন্তে অপেক্ষা করছে । 

মহারাজা অনেক কবে বোঝালেন অরবিন্দকে বরোদায় 

থাকার অগ্চে। 

অরবিন্দ রাজী হলেন না। বললেন, আর আমাকে এখান 

থাকতে বলবেন না মহারাজ । আমি আপনার প্রতি অশেষ ভাবে 

খণী। আমাকে এবার বিদায় দিন। 

এবার অরবিন্দের কথায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন মহারাজা । তিনি 

আর অন্থরোধ করলেন ন! তাকে বরোদায় থাকবার জন্তে। কিন্তু 

বললেন, আপনার জন্যে প্রায় লক্ষাধিক টাকার বই কিনলুম। 

এগুলে। আপনি নিয়ে যাবেন না ? 

অরবিন্দ বললেন, না, এগুলো! এখন আপনার কাছে থাকুক । 

প্রয়োজন বোধ করলে পরে চেয়ে পাঠাবে। । 
বরোদ। হতে ফিরে এলেন অরবিন্দ । মহারাজ! তাকে গুরুর মত 

শ্রদ্ধা করতেন। তাই বিদায় বেলায় তার চোখছুটি বিরহকরুণ হয়ে 
উঠলে।। 

অন্তদূ্টি সম্পন্ন মহামানব অরবিন্নও বৃঝতে পারলেন মহ।রাজ্বার 
বেদনার কথ।। তিনিও মহারাজার মত সজল নয়নে বিদায় নিলেন। 

তার যে সেখানে একদণ্ড থাকবার যো নেই। বিশ্বজ্ননীর ইচ্ছায় 
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তিনি দেশজননীর ছঃখমোচনে বাংলায় আসছেন। ভীঁকে আসতেই 
হবে। বিধাতার নিয়মের বিরুদ্ধে কে রুখে ঈাড়াতে পারে। 

বাংলায় এসে অরবিন্দ কলকাতার “যুগান্তর অফিসে উঠলেন। 
বরোদার বেশভৃষা ত্যাগ করে ধারণ করলেন খাঁটি বাঙালীর পোষাক- 
পরিচ্ছদ। দেশের যুবকদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন এক মুতিমান 
আদর্শ। 

তিনি কলকাতায় এসেছেন শুনে অনেক যুবক তার সঙ্গে দেখা 
করতে এলো । তিনি তাদের সঙ্গে ভাঙ। বাংল ভাষায় কথাবার্তা 

বলতে লাগলেন। তার! তার চরণে প্রণাম করে চলে যাবার সময় 

তিনি আশীবাদ করলেন । 

তখনে। পর্ষস্ত তার মধ্যে লাজুক ভাব বিগ্কমান ছিল। এতকাল 

তিনি লোকচক্ষুর অস্তবালে ছিলেন। এখন লোঁকারণ্য আসাব ফলে 

তার মনে লজ্জাভাব প্রকট হয়ে উঠলো । 
যুগান্তর অফিসে ছোট জায়গার মধ্যে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল 

অরবিন্দের। 

একদিন রাঁজ। স্থুবোধচন্দ্র মল্লিক তাকে দেখতে এলেন। 
তিনি অরবিন্দকে বললেন, একি, আপনি এত মন্ন জায়গার 

মধ্যে কি করে বাস করেন। আপনর নিশ্চয়ই অস্ুবিধে হয় । 

অরবিন্দ বললেন, তা একটু হয় বৈকি। তখন রাজ। স্থুবোধ- 

চন্দ্র বললেন, আপনি আমার বাড়ীতে চলুন। সেখানে আপনার 

থাকা-খাঁওয়ার কোনরকম অসুবিধে হবে না। 

অরবিন্দ বললেন, তাই যাবো। 
তিনি আই, সি, এস্ চারুচন্দ্র দত্তের সঙ্গে একখানি ঘোড়ার 

গাড়ীতে করে চলে এলেন রাজা স্থবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে । 
এখানে অনেক লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো | তার 

মধ্ো প্রধান হলেন শ্যামসুন্দর চক্রবতাঁ, চারুচন্দ্র দত্ত, সখারাম গণেশ 

দেউক্কর এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 
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বাংলা দেশে আসার পর অরবিন্দের কর্মধাকা *তগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হলো। যাঁ একসময়ে ছিল পুঁথিপত্র এবং কল্পনার সামগ্রী আজ এই 
মুহুর্তে ত1 হলে। হাতের কাজ--ধ্যানের বস্ত। তিনি দেশজননীর 

বন্ধন মোচনের ছন্ে প্রাণের সাড়া জাগানে। আন্দোলনে নামলেন । 

সেই আন্দোলনের একমাত্র অস্ত্র হলো খষি বস্কিমচান্দ্রের দন্দে মাতরম্ । 

এ মন্ত্রে জেগে উঠলে বাংলার নবীন-প্রবীণ সবলেই । তার বাজনীতি 

ছিল হৃদয়ের বস্ত, বৃদ্ধির চাতৃর্য নয় । তাই ত। জনমানসে ছাপ রেখে 

গেছে এবং দেশবাসীর ঘুমন্ত মনে এনে দিয়েছে অপরূপ সাড়াজাগানো 

ভাব। সেই ভাবের কাছে অতীত-পুরাতনেৰ ভাবগুলি একত্রে মিশে 
দ্রেতগ তিতে এগিয়ে চলবার পথ নির্দেশ করে ' 

রাজা সুবোধচন্র মল্লিকের বাড়ীতে থেকে অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা 

পরিষদের ভাবী কর্ম প্রশালী নির্ধীরণ করতে লাঁগলেন। মাঝে মাঝে 

তিনি 'যুগাস্তর' পাত্রকী অফিসে এসে প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি কিছু 
বাংলা প্রবন্ধ লেখনার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেগুলি ঠিকমত হতো 
না। তাই তিনি ইংরাঁজী ভাষায় গ্রন্থ লিখতে লাগলেন। ছোট 
ভাই বারীন্দ্রকুমার সেগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে “যুগান্তর, 

পত্রিকায় প্রকাশ করতেন । 

এ ছাড়া মাঝে মাঝে অরবিন্দ চ্গারসভায় এসে বক্তৃতা করতে 

লাগলেন । এই সময় তিনি একটি নিক ন ঘবে বলে ধ্যংনমগ্ন হতেন। 

তার কাছে দেশসেবাই ছিল ভগবং সেল । অন্তরের ধ্যানগত 

উপলন্ধিতে যা কিছু সত্য দেখতেন এবং আবিষ্কার করতেন তাই দেশ- 

জননীর কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন। 

অরবিন্দের প্রবন্ধ পাঠ করে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনত। আন্দোলনের 

জোয়ার এলো । তালা দলে দলে নগরে ও শহরে সভ! ও শোভাযাত্র 

করে ঘুমন্ত দেশবাসীকে জাগাতে লাগস্ল।। তাদের মধ্যে দেশজন- 
নীর সেবায় স্বতঃস্কৃর্ত উদ্দীপন! লক্ষ্য করে খুশী হলেন অরবিন্দ । 
ভাবলেন, আমার বাংলাদেশে আস। বুঝি সার্থক হলে! । 
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দেখতে দেখতে ছুই বাংলা--পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় স্বাধীনতার 
আন্দোলন পুর্ণ মাত্রায় বিস্তার লাভ করলো । এর ফলে বৃটিশ 

কতৃপিক্ষের মাথা গরম হয়ে গেল। পূর্ব বাংলার ছোট লাট ব্যামফিল্ড, 
ফুলার আর পশ্চিম বাংলার ছোট লাট এগুকফ্রেঙ্জাব প্রচণ্ড দমন 

নীতি চালিয়ে বাংলার বুকে ঘোগ্তর ত্রাসের স্থষ্টি করলেন। 
তারা হুকুমনাম! জারি করলেন, এখন থেকে ছাত্রসমাজ স্বাধীনতা 

আন্দোলনে জংশ গ্রহণ করতে পারবে না । 

কিন্তু বিপ্লবী অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী ছাত্রসমাজ ইংরাজ 

লাট সাহেবদের এ হুকুমনামায় আদৌ কর্ণপাত করলে! না। তারা 
আরও ঘিগুণ উৎসাহ ও উদ্দীপন! নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে 

লাগলো । 

এবাব ইংরাজ শাসক অন্য উপায় অবলম্বন করলেন। তারা 

আদেশ দিলেন, এখন থেকে ছাত্রসমাজ “বন্দে মাতরস্, মন্ত্র উচ্চারণ 
করতে পারবে না । 

“বন্দে মাতরম্? নিষিদ্ধ হলো। 

কিন্ত জাগ্রত ছাত্র সমাজ সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বন্দে মাত- 
রম. উচ্চারণ করতে লাগলো । তা আরও জোরদার হলে! ১৯০৬ 

খৃষ্টাব্ধের ১৬ই এপ্রিলে বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাস্থীয় 
সম্মেলন উপলক্ষো | 

অশ্বিনীকুমার দত্ত আরও বেশী করে এই স্থানটি নির্বাচিত 
করলেন। বৃটিশ শাসকের মনে আবও উত্তেজনা বৃদ্ধ পেল। কারণ 

পূর্ববঙ্গের ওপর বৃটিশ শাসক অত্যন্ত ক্ষ্যাপা ছিলেন। সেখানে 

বন্দে মাতরম নিষিদ্ধ হয়েছিল। 

তাই এ সম্মেলন বসবার সময় নেতৃবৃন্দকে যথেষ্ট বেগ পেতে 

হলো।। সম্মেলনের সভাপতি হলেন এ, রম্থুল। অনেক নেতৃবৃন্দ 

এই সভায় যোগদান করেন। তারা হলেন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্ 

পাল, অরবিন্দ, শ্ামনুন্দর, কৃষ্ণকুমার, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সখারাম 

৪১৩ 



গণেশ দেউক্কর, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, জ্ষে, চৌধুরী, এবং ভূপেন্দ্ 
নাথ বন্তু। ূ 

সম্মেলনের আগে স্ুরেন্্রনাথ একটি শোভাবাত্রা পরিচালন। 
করেন। তার মুখেও উচ্চারিত হলো! বন্দে মাতরম্। তাই দেখে 
ইংরাজ পুলিশ চটে যায় এবং তাকে গ্রেপ্তার করে ম্যাক্সিষ্্রেট 
এমার্সনের বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়। 

স্ররেক্্নাথকে দেখে এমার্সন উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, 
শোভাযাত্রা! নিষিদ্ধ ছিল, “বন্দে মাতরম্ঠ ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে । 

তা সত্বেও তুমি কেন সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছ? তোমার 
মুখেই বা কেন বন্দে মাতরম্ মন্ত্র ধধনিত হলো ? 

উত্তরে নিভাঁক স্ুরেন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, আমি 
বঙ্গমাতার সপ্তাণ। তার সেবার জন্যে আমাকে এসব করতে হয়েছে। 

এমার্সন বিদ্রপের হাসি হেসে বললে, ও ! এই জন্যে তুমি এই 
বেআইনী কাজ করেছ। এর জন্তে আমি তোমাকে জরিমানা করতে 

পারি জানো? 

সুরেক্্রনাথ তেমনি গম্তীরম্বরে উত্তর দিলেন, জানি । 

এমার্ঁন তখন একট কাগজে কি যেন ফরফর করে লিখলো । 
এর ফলে স্ুুরেন্দ্রনাথকে ছুশে। টাক জরিমান! দিতে হলে।। 

কিন্তু এতেও তুষ্ট হলে। না এমার্সস। সে সুরেন্্রনাথকে বললে, 

তোমাকে আরও ছুশো টাক! জরিমান। দিতে হবে। 

স্ুরেন্্রনাথ গম্তীরম্বরে বলে উঠলেন, কেন সাহেব? 

_-তুমি যে আমার সামনে চেয়ারের ওপর বসেছ। বসার আগে 

তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে ? 

_'না। কিন্তু এতে করে আমি কিছু অন্যায় কাজ করিনি। 

চেয়ার থাকে মানুষের বসার জন্যে । আমি তাই বসেছি। এর 

জন্যে আপনি আমাকে ক্রিমানা করতে পারেন। তা করুন। 

'সামি কিস্ত জরিমানার টাক দিতে পারবে না। 
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সাহেব উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, হোয়াট! 
স্বরেন্্রনাথ কিছু না বলে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। 
পরে এই খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো । অরবিন্দের কানেও 

গেল। তিনি সুরেন্দ্রনাথের নিভীকিতার প্রশংসা করে ৰঙ্গে উঠলেন, 
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সেদিন এ সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে বরিশালে তুমুল আন্দোলন 
শুরু হলো । ছাত্রদের মুখে “বন্দে মাতরম্? ধ্বনি যত শুনতে লাগলে। 
ইংরাজ পুলিশ ততই তাদের ওপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরস্ত 
করলো । 

এমন কি অনেক্ক ছাত্র পুলিশী অত্যাচার হতে নিজেদের বাচাবার 

জন্যে নিকটবর্তী পুকুরের জলে ঝশাপ দিলে! । 
কিন্তু তাতেও নিস্তার রইলো না। জলেব মধ্যেও পুলিশের 

আস্মরিক শাসনদণ্ড নেমে এলো'। মনোরঞ্জন গুহঠাকুবতার পুত্র 
চিত্তরগন পুলিশের লাঠির আঘাত পেল। 

ছাত্ররাও অনমনীয়--অপরাজিতের ভাব দেখিয়ে দৃঢ স্বরে বলতে 

লাগলো_-“বন্দে মাতরম'--“বন্দে মাতরম্*, 'ইংরাজ বাজ ধ্বংস ছোক, 

“ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ! 

এভাবে সেদিন বরিশাল এমন কি সার! পুর্বঙ্গ নবীন উদ্দীপনায় 
উদ্বেল হয়ে উঠলো! । স্বাধীনত। সংগ্রামের জয়যাত্রা আব এক ধাপ 
এগিয়ে গেল। 

জাতীয় শিক্ষা! পরিষদ বা ম্তাশন্যাল কলেজে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা! 
আরম্ভ হলো । ১৯০৬ খুষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে এই কলেজে 

শিক্ষাপর্ব শুরু হলে! । অরবিন্দ ইতিহাস ও অর্থ নৈতিক বিষয় পড়াতে 

লাগলেন । তার পড়াবার ভঙ্গী ছিল অসাধারণ । একবার শুনলে আর 

দ্বিতীয় বার শোনবার দরকার হতো না। এমন ধ্যানগম্ভীর এবং অচঞ্চল 
ভাব নিয়ে পড়াতেন যে ছাত্রদের অসংঘত মন মুহুর্তে শান্ত হয়ে যেতে । 
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কেবল পাঠ্য বিষয় পড়াতেন এমন নিয়ম ছিল না। পাঠ্য 
বহিভূঁত অনেক বিষয়ও তিনি পড়াতেন। ইংরাজী কাব্য, পাশ্চাত্ত 

দর্শন প্রভৃতি বিষয় ছিল তার অধ্যাপনার অঙ্গ । তার কণ্ঠে ইংরাজী 
কবিতার আবৃত্তি শুনলে মনে হতে। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনোমোহন 
ঘোব আবৃত্তি করছেন! 

এমন সংযত ও শান্ত কণ্ঠ অনেক অধ্যাপকের কাছে আদরণীয় 
বস্ত ছিল। তিনি যখন ক্লাসে পড়াতেন তখন অনেক ছাত্র এবং 

অধ্যাপক পাঠ ফেলে তার ক্লাসে এসে পাঠ শুনতেন। 

পাঠ্যবস্তর মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে তিনি ভারতীয় কৃষ্টি ও 
ভাবধারার প্রচার করতেন। তিনি বুঝতে পারলেন, দেশের তরুণর! 

যদ্দি ভাবতীয় কৃষ্টি ও ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট না হতে পারে তাহলে 

তাঁদের মণ" জাতীয়তার ভাবধার। জাগ্রত হতে পারবে না। আর 

এই জাতীয় ভাবধার। জাগ্রত হলে তবেই তার। জাতির জন্যে--তার 

স্বার্থের অনুকূলে সংগ্রাম করতে এগিয়ে আসবে। 
অরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবী । কর্মে বিবীর তুলনায় তিনি ছিলেন 

চিন্তায় বিপ্লবী । তিনি আগ্েয়াস্্ নিয়ে শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার পক্ষপাতী ততটা ছিলেন না যতট। ছিলেন তার ছোট 

ভাই বারীন্দ্রকুমার। বারীন্দ্রকুমাকে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে তার 
কাজে সাহায্য করলেও তখনে। পর্যন্ত তিনি সক্রিয় ক্প্লিববাদ মনে- 

প্রাণে অনুমোদন করতে পারেননি । তিনি চেয়ে ছিলেন নিরন্তর 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শাসক ইংরাজদের বিরুদ্ধে। তা! 
ব্যর্থ হলে তখন বিপ্লবের কথ। বরং চিন্তা কর। যেতে পারে। 

অরবিন্দ দেখলেন গারতীয় কুষ্টি ও ভাবধারাকে নগর হতে 

গ্রামে এবং গ্রাম হতে গ্রামান্তরে প্রচার করতে হলে চাই একটি 

জাতীয়তাবাদী পনত্রকা। সেই সময় বিপিনচন্ছ্ পাল একটি পত্রিক! 

প্রকাশ করতেন। তার নাম ছিল 'নিউ হণ্ডিয়া ।' অরবিন্দ বিপিনচন্ত্র 

পালের সঙ্গে বোঝাপড়। করে “নিউ ইওিয়া” পত্রিকার জায়গায় 
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“বন্দে মাতারম্* নামে একটি পত্রিক! প্রকাশ করতে লাগলেন ! এই 
পত্রিকাটি ইংরাক্জীতে প্রকাশিত হতে লাগলে! এবং এটি ছিল 

সাপ্তাহিক। এতে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন প্রসঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হতে লাগলো । 

“বন্দে মাতরম' প্রথমেই অরবিদ্দের লেখা £13801566 48060730105 
1755. 0010 73710151) ০01801 নামে প্রবন্ধ এবং 10916 29501010102 

নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো । 

বন্দে মাতরমের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে অরবিন্দ লিখলেন $ *.*প্রেম 

জীবন্ত হয়ে ওঠে যখন তখন ভাগবত মহিম দেশরূপা মাতৃমৃত্তিতে 
প্রকাশিত হয়, তার স্বপ্ন, তার সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা, নিরবচ্ছিন্ন 
শুভেচ্ছা, আরাধনা! এবং সেবার মধ্যে দিয়েই তাকে পরিপূর্ণভাবে 
পাওয়া যায়।”"*' 

এরপর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রসঙ্গে লিখলেন ; “"*আমাদের 
উদ্দেশ, আমাদের দাবী এই, যে জাতি হিসাবে আমাদের ধ্বংস 
অবাস্তব, আমর] বেঁচে থাকবই, কোন শক্তি আমাদের বাধ! দিলে, 

তাকে ন্যায়ের বিচার গ্রহণ করতে হবে। কারণ প্রকুতির নিয়ম 

আর ভাগবত নিয়ম অভিন্ন, এবং এইভাবে সেই শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত 

হবেই*** 1, ৃ 
খসড়া প্রস্তাবে লিখলেন £ 

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রসঙ্গে প্রস্তাব আমরা শোষণকারী বৃটিশ 

শাসনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছি । কারণ এই শাসনে আমাদের 

দেশে ছুৃতিক্ষ, বেকার সমস্তা, শিল্পে মন্দা প্রভৃতি দেখ। দিয়েছে! 

আমাদের দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতি হচ্ছে না। ফলে দেশবাসীদের 

তুঃখের সীমা নেই। এই কারণে আমরা ঠিক করেছি বিদেশী দ্রব্য 
বর্জন করবে৷ যাতে করে বুটিশরা আর আমাদের দেশে সর্বনাশ ডেকে 
না আনতে পারে। 

“আমর! ইংরাজদের বিচার পদ্ধতির প্রতিও বীতশ্রদ্ধ। কেনন। 
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এ প্রক্ষপাত দোষে দুষ্ট ; বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি । 

এই কারণে আমর! ইংরাজদের আদালত বয়কট করার সিদ্ধান্ত 

নিচ্ছি। এরূপ করলে বর্বরোচিত ইংরাজ শাসনকে পর্যুুদস্ত করা 
সম্ভব হবে ।*-" 

দেখতে দেখতে “বন্দে মাতরম*এর জন্প্রিয়ত। চারিদিকে ছড়িয়ে 

পড়লো । জনসাধারণ যখন জানতে পারলে “বন্দে মাতরম -এ ছন্পু- 

নামে অরবিন্দের লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তখন তারা আগ্রহ 

সহকারে পত্রিকাখানি পাঠ করতে লাগলে! । 

পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক বলে অনেকে ধের্ধ্য ধরে অপেক্ষা করতে 

পারলো না আগামী সংখ্যাব জন্যে । তাই তারা দেনিক 

“বন্দে মাতরম, পাবার জন্তে আকুলতা প্রকাশ করতে লাগলে । 

টদছিশ্দ পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে যথেষ্ট অর্থের দরকার হয়। 

অতো অর্থ পাওয়। যাবে কোথায় ? 

অরবিন্দেক একনিষ্ঠ অন্থুবাগী এবং গুণেব সমঝদাব রাজা স্থবোধ 
চন্দ্র মল্লিক এগিয়ে এলেন এই মহৎ কাক্ষে। তিনি নগদ অর্থ সাহায্য 

করলেন, সেই সঙ্গে তার ক্রীকৃ বোর কাছে ক্রীক্ লেনের বাড়ীখানি 
বন্দে মাতরম, অফিসের জন্তে ছেড়ে দিলেন। 

রাজার কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাহায্য লাভ করে খুশী হলেন 
অরবিন্দ। স্বত£স্ফুর্তভাবে পাজার কাছে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করলেন । 

সাপ্তাহিক বন্দে মাতরম, এবার দেনিক “বন্দে মাতরম'এ 
রূপান্তরিত হলেো।। জাতীয়তাবাদী যুবকগণ দৈনিক “বন্দে মাতরম, 
পেয়ে খুশী হলেন। এতদিন ধরে তারা যাব পথ চেয়ে বসেছিলেন 

এবার তা ফলে-ফুলে পুর্ণ হলো । 

দিন দিন পত্রিকার জনপ্রিয়তা, বাড়তে লাগলে দেখে এক দল 

জাতীয়তাবাদী যুবক স্থির করলো, অরবিন্দের নেতৃত্বে এটিকে একটি 
প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থায় রূপাস্তাপত করতে পারলে এর ভবিষ্যুৎ 

আরও উজ্জল হবে। 
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হলোও তাই। লিমিটেড কোম্পানী হওয়ার পর এর জন্মাদর 

দিন দিন বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে জনসাধাবণের মধ্যে কোম্পানীর 

শেয়ারগুলি দ্রুত বিক্রী হয়ে গেল। 

কোম্পানীর ডিরেকটর পদে যারা নিযুক্ত হলেন তারা হচ্ছেন 

রাজা স্ুনোধচন্দ্র মল্লিক, চিন্তন দাস, শ্যামনুন্দর চক্রবর্তী, বিপিন 
চন্দ্র পাল, হরিদাস হালদার, কুমারকৃষ্ণ দত্ত, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, 

রাজ। নরেন্দ্রনাথ খা, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 
রজত রায়। 

এর প্রধান সম্পাদক হলেন বিপিনচন্দ্র পাল আর সম্পাদক 

গোষ্ঠীতে রইলেন অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, হেনেন্্রপ্রসাদ ঘোষ এবং 
বিজয়চন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। এবা সকলে ধিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিবয়ে 

প্রবন্ধ লিখতেন সেগুল অববিন্দ দেখে দিতেন প্রকাশ কবার 

আগে। 

যোগ্য পধিচালন:র গুণে এবং মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যে “বন্দে 

মাতরম, অচিরে জনপ্রিয়তা লাভ করলো । ভারতের জাতীয়ত'- 

বাদের ভাবধার! প্রচারে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল সকলের তুলনায় 
বেশী এবং তাব সর্বপ্রথম কৃতিক্ক দাবী কবতে পারেন জাতীয়তাবাদের 
কবি এবং বি অরবিন্দ। সত্যদ্রষ্টাী এবং খষি কবি বঙ্ষিমচন্দ্ 

“মানন্দমমঠ' উপগ্ঠাসে থে অমূল্য ও প্রাণবন্ত জাতীয় ভাবধারার ইঞ্িত 
দিয়ে গিয়েছেন সেই মহান ভাবধাবাকে ভ্বদগণের দ্বাবে দ্বারে পৌছে 
দেবার দাঞ্জিহ্ব নিলেন মরবিন্দ তার স্ুৃপ্রসিদ্ধ স'বাদপত্র "বন্দে মাত- 

রম, পত্রিকার মাবফৎ । 

“বন্দে মাতরম১-এর জনপ্রিয়তা দ্রিন দিন বাড়তে লাগলে! । 
নবীন জাতীয়তাবান্দীরা “দশের স্বাধীনত। সংগ্রামে প্রবল উৎসাহ পেতে 

লাগলে! এই পত্রিকা মারফৎ। উৎসাহ বোধ করলেন না প্রবীণ 

মডারেট পন্থীরা। তার! নবীন জাতীয়তাবাদী দল হতে পৃথক হয়ে 
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গেলেন। * স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অরবিন্দের জাতীয়তার আদর্শ 
এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাবধার! গ্রহণ করতে অপারগ হলেন । 

তিনি নবীন জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বপদ হতে পদত্যাগ করলেন। 
তখন নবীন জাতীয়তাবাদীগণ বিপিনচন্দ্র পালকে এ শৃম্ঠ আসনে 
বসালেন। 

বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে অরবিন্দের মতের পার্থক্য যথেষ্ট ছিল তবু 

তিনি বিখ্যাত বাগ্মী হিলেন বলে তাকে এ কাঙ্গেব গুরুদাযিতভার 
হস্ত করা হলো । 

অরবিন্দ নেপথ্যে থেকে ছদ্মনামে “বন্দে মাতরম.,-এ প্রবন্ধ 

লিখতেন । তার মধ্যে নেতৃন্ন করার বাসন। ছিল না। তিনি জানতেন 

দেশ হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়। দেশের স্বার্থ সকলের আগে দেখা 

দরকার। 

অরবিন্দের লেখার গুণে “বন্দে মাতবম, পত্রিকার চাহিদ৷ দিন দিন 

বেড়ে চললো! । তিনি ইচ্ছে করলে একে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত কবতে পারতেন কিন্তু তা করলেন না। তার উদ্দেশ্ট ছিল 

অন্ত, নিছক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ছিল না। তাই “বন্দে মাতরম,, 

পত্রিকা প্রকাশিত হবার এক বছর পর অরবিন্দ লিখলেন £ 'এই 

পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে, কোন 

ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত মজির জন্তে নয়। সমস্ত জাতির 

দুঃসময়ে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং এর একট] বাণী আছে 

যার প্রতিবাদ করার মত কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই '***এ দাবী 

করছে এই বলে যে এ নাকি জনসাধারণের ইচ্ছাকে ভাষা দিতে 
পারে ১", 

বাংলায় 'যুগাস্তর' ও ইংরাজীতে “বন্দে মাতরম- দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করলে! এবং ভারতবাসীর মনে জাতীয়তার 

ভাবধার। নিয়ে এলো । 

একপিন চন্দননগর থেকে একজন স্কুল শিক্ষক “বন্দে মাতরম+ 
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পত্রিকাকে প্রশংসা করে একটি পত্র লেখেন। শিক্ষকের নাম উপেন্দ্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বন্দে মাতরম» পত্রিকায় এ চিঠিটি পাঠ করার পর আনন্দিত 
হলেন অরবিন্দ। তিনি তখুনি শ্যামনুন্দরকে ডাকলেন । 

শ্টামন্বন্দর এলে! । অরবিন্দ বললেন, দেখেছ এই চিঠিট। ? 
ছামস্থন্দর অরবিন্দের হাত হতে পত্রিকাখানি নিয়ে মনোযোগ দিয়ে 

চিঠিটি পাঠ করলেন। 
অরবিন্দ প্রশ্ন করলেন, কেমন দেখলেন? 

খ্যমন্ুন্দর বললেন, ভাল। 

অরবিন্দ বললেন, শুধু ভাল--বলুন অগ্থিন্ফুলি্গ | 

একটু থেমে আবার বললেন, আপনি এখুনি ওঁকে একখান চিঠি 
লিখে দিন। উনি যেন মাষ্টারীর চাকরী ত্যাগ করে “বন্দে মাতরম্ 
পত্রিকায় যোগ দেন। 

তাই হলো। শ্যামস্ুন্দর পত্র লিখলেন উপেন্দ্রনাথকে ৷ পর্র 

পাঠ মাত্র উপেন্দ্রনাথ দেখা করলেন অরবিন্দের সঙ্গে। অরবিন্দ 
উপেন্দ্রনাথের মধ্যে সুপ্ত সাংবাদিক প্রতিভা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন। 
বললেন, আপনি এখন থেকে “বন্দে মাতরম্, পত্রিকায় নিয়মিত 

লিখতে থাকুন। আপনাকে আর স্কুল শিক্ষকের কাজ করতে 

হবে না। 

উপেন্দ্রনাথ রাজী হয়ে গেলেন। পরে তিনি “বন্দে মাতরম্? ও 
যুগান্তর" ছু'টি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে নিয়মিতভাবে লিখতে 
লীগলেন। 

“বন্দে মাতরম্ঠ ও “যুগান্তর” পত্রিকা পাঠ করার ফলে দেশের 
গণচেতন! ভারতীয় ভাবধারায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। চারিদিকে শুরু 

হয়ে গেল স্বাধীনত। সংগ্রামের ভূমিকায় ব্যাপকভাবে গণ-আন্দোলন। 
এর ফলে বৃটিশ সরকার মহ ফাপরে পড়লেন। তারা ভাবলেন, 
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এই স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে রয়েছে 'ঘুগান্তর' পত্রিকা । সুতরাং 
সর্বপ্রথম এর ওপর মাঘাত এলো । পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও 

কর্নকরতী এগ্রপ্তার বরণ করলেন ইংরাজ পুলিশের হাতে । তাদের 

বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, তার! নাকি রাক্রপ্রোহ প্রচার করছেন। 

যুগান্তর প্রেসের মালিক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্্য। লেখক 

ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বস্থ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত । 

মুদ্রাকর হিসাবে ভৃপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম পত্রিকায় মুদ্রিত হতো। 

ইংরাজ পুলিশ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে 

গ্রেপ্তার কবে। 

প্রেস পাজেয়াপ্ত হবার ভয়ে অবিনাশচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থন করে 

মামল। চাপালেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ তা করলেন না। অরবিন্দের 

নির্দেশে তিনি বিদেশী সরকারের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। 

নির্দিষ্ট দিনে ভপেন্দ্রনাথ দত্তের বিচার আরম্ভ হলো। আদালত 

খলাকে লোকাবণ্য। 

ম্যাভজিেট কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে বিচার আরম্ত হলে 

ভূপেন্্নাথ বললেন, আমি ছুঃখিনা জন্মভূমির জন্মে যা কর্তব্য বলে 

বুঝেছি তাই করেি। আমিই যুগান্তরের প্রকাশক এবং সম্পাদক। 

এখন আপনি য। ইচ্ছে তাই করতে পারেন । 

এরকম নিভীঁক জবাব আর কোন আসামী দিতে পেরেছেন 

আদালতের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে? 

ভূপেন্্রনাথ নিজে পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভাত! 

ছিলেন বলে তার মনে এত তেজ-্*এমন প্রচণ্ড সাহস। 

ভূপেক্রনাথ দত্তের সাহসিকতা পূর্ণ জবাব বৃটিশ বিচারকের কানে 

সম্পূর্ণ ভাবে ওদ্ধত্যপুর্ণ বলে বোধ হলো। তিনি রায় দিলেন 

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে, তার ছু'বছরের জন্তে সশ্রম কারাদ 

ছলো। 
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বিচারকের কথা শুনে হাসতে হাসতে কাঠগড়৷ থেকে নেমে 
এলেন ভূপেন্দ্রনাথ। 

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাদণ্ড উপলক্ষ্যে অরবিন্দ লিখলেন, 
**আঘাত ভগবানেব হাতুড়ি, ঘা" দিয়ে তিনি আমাদের এক শক্তি- 

শালী জাতিতে পধিণত করছেন এবং আঘাতই পুথিবীতে তার 

শক্তিলীলার যন্ত্ক্বরূপ। তার কর্মশালায় আমর! লৌহমাত্র__তার 
আঘাতে আমাদের ধ্বংস হয় না, হয় পুনর্গঠন |"... 

বিচারে অব্যাহতি পেলেন অবিনাশচন্দ্র । 

“ঘুগাস্তর' পত্রিকার মামলা প্রসঙ্গে অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় 
ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ স্বদেশী আন্দো- 

লন ও বাংলার নবধুগ+ এ লিখেছেন হই * **'ষুগাস্তর' মামলা আরম্ত 

হলে (২২শে জুলাই, ১৯০৭) ভূপেন্্রনাথ আদালতে বিচারকের 
উদ্বোশ্তটে এক স্মব্ণীয় বিবৃতি দাখিল করেন। সেই বিবৃতিতে তিনি 
বলেন) “1, 81007270015 00010209৯00 10095 168 00 5095 

09611] 27 (10101600101 05৬ 100100৭] 0015210691" ৪150 1 2 

9016] 15575010511010 07 8]1 00৩ 21:010125 11) 095001119৬2 

00176 71790] 12৮০ 00105100190. 11। €০9০0 7 ০ 1১০ 105 ৫0৮5 

60 10 ০০০05, [00 100৮ 1910 00০ 0105০০50100, 09 1১০ 0৮ 

€0 (1০ 090101৩ 2100. 92091550 00 0100951176 190] 129০ 150 

10601701017, 60 01) ; 1 00 1906 71910 00 10900 21)% 01180] 5090০- 

[716176 0:00 09152 00 107:01)61 200101) 11 6173 00215” 

অর্থাৎ “আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে, 
আমিই যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক এবং আমিই উল্লিখিত প্রবন্ধ : 
গুলির জন্য সর্বাংশে দায়ী। আমি সরল বিশ্বাসে আমার দেশের 

প্রতি কর্তব্য বলে যা ভাল বুঝেছি, আমি তাই করেছি। যা 
ম্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই, তা প্রমাণ করবার 
জন্যে আদালতের অনর্থক অর্থব্যয় বা শক্তি ক্ষয় হোক আমি ত। চাই 
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না। আমি আর কোনে! বিবৃতি দিতে বা এই বিচারে আর কোনো 
*অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই +-.... 

'ভূপেন্দ্রনাথ প্রশান্ত চিত্তে হাসতে হাসতে দেশেব জন্য কারাবরণ 

কবলেন। আত্মত্যাগের পাধানায় স্বামী বিবেকানন্দেক যোগ্য ভাই 

বলে নাঙালী সমাক্ম ও ভারতবাসী ভূপেকন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় 

পেলো ৷ ১৫শে জুলাই “বন্দে মাতরম্' পত্রে স্বয়ং মববিন্দ তার 
কাবাববণ উপলক্ষ ৮0০ লন টি ১ 2” মাম 2 সম্পাদকীয় 

প্রবন্ধ প্রক্শ করেন। এ প্রসন্ধে তিনি মঞ্ব্য কনলেন, স্বাধীনতা 

গ্রামে *'বতীর্ণ হলে মান্ৃষেব ললাটে ছুঃখ অনিবার্ধ। কিন্ত সকল 
অতভ্াচাব ও নিম্পেষণ পশান্ত চিন্তে এবং নত শি গ্রহণ করার 

মধ্য দিয়েই শুরু হবে মাজাদেক মাতার বিজয় মঠিযান পরদিন 

২৬শে জুলাই ভুপেন্দ্নাথেব বলিষ্ঠ ও তেজঃদ্প্ত মাচবণের অকুণ্ঠ 
প্রশংস। করে শ্বববিন্দ “বন্দে মাতবম্* পত্রে আও একটি বড় 
ভ্ম্পাদী। প্রবন্ধ প্রকাশ করেন মডা্টেপন্থী “মমুতবাজার 

পত্রিন। ভুপেক্্রনাথ ও সরকার উভভর পক্ষঃকই নিন্দা কণে সম্পাদকীয় 

টিপ্ননী লিখল" ভুপেন্দ্রনাশের ণঈ কাঁলাণকনের গভীব তাৎপর্য 

তাদের দৃষ্টিতে মবা "ডলে না। কিন্তু 'সমুহবাজাব' বা মারও 
ছু' একখানি মডা:বঈণন্থী পত্রিকা বাদ দিলে বাংলা জাতী গাবার্দী 

সকল পত্রিকা ভূপেন্দ্রনাথেব জযধ্বনি টচ্চারণ কৰঝলো।"****** 

'যুগান্তর' পাত্রকাব বিরুদ্ধে কেবলমাত্র একটি মামলা হয়নি। 

এরপর আবও অনেক মানলা হয়েছে । প্রত্যেকবারই এক এক 

জন নিভীক দেশসেবক নিজের নাম দিয়েছে । ইংরাজ শাসকের 

জকুটিকে গ্রান্ত করলো ন1। 
দেখতে দেখতে যুগান্তরের জয়যাত্রা চারিপদি-চ বটে গেল। সারা 

ভারতে মানুষ দেশের মুক্তি সংগ্রামে মেতে উঠলো । কংগ্রেসের 
নরমপন্থীর। দেখলেন যে তাদের আবেদন-নিবেদনের নীতি এখন 
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সম্পূর্ণ অচল। তাকে আর ধরে রাখা বাবে ন7া। ফলে অরবিন্দের 
প্রচারিত উগ্র জাতীয়তাবাদ সারা ভারতে বেশ প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি 
করলো । 

অরবিন্দ জানতেন যে কংগ্রেসের নরমপন্থ্থীরা ঠার এই প্রকার 

বৈপ্লবিক ব্যবস্থা! মেনে নেবেন না । তবু তিনি নিজের আদর্শে অটল- 
অচল রইলেন। কংগ্রেসের নরমপন্থীপ্দের দ্রিয়ে নিজেব মতামত 

মানিয়ে নেবাব প্রত্যাশায় তিনি কলকাতায় জাতীয় মহাসভার 
অধিবেশনের আয়োজন করলেন । 

১৯০৬ খুষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের 

অধিবেশন বসলো! । অরাবন্দ চাইলেন লোকমান্য তিলক হবেন এই 
কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি । কিন্ত স্থরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মডারেট" 

পন্থীগণ তার প্রস্তাবের বিরোধিত! করলেন। তিনি বললেন, তিলক 

জেল খেটেছেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী নন। 

তখন কথা উঠলো, কে তাহলে সভাপতি হবে? অনেকে তার 

কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন দাদী- 
ভাই নৌরজীকে সভাপতি করা হোক। 

জ্বাতীয়তাবাদী নেতার। এতে আপত্তি করলেন ন!। 

দাদাভাই নৌরজী তখন বিলেতে ছিলেন। তার কাছে খবর 

গেল। তিনি এলেন ভারতে । তিনিই হলেন কলকাতা কংগ্রেসের 

অধিবেশনের সভাপতি | 

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বিদেশী দ্রব্য বর্জনেব প্রস্তাব এবং 

ব্বরাজের দাবী স্বীকৃত হলে1। 
স্বরাজের দাবী করা হলো! বটে কিন্তু এ স্বরাজ পুর্ণ স্বরাজ নয়। 

নিতান্তই ঁপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। 
এই দেখে চরমপন্থীরা গেলেন চটে। পরে তার! নিয়লিখিত 

প্রস্তাবগুলির সমর্থন আদায় করেন £ 

(১) এট] প্রমাণ হয়ে গেছে যে ইংরাজ রাজত্বে দেশীয় জনসাধা- 
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কবণের আশা-আকাত্খ। সাফল্যলাভ করতে পারছে না। সরকার পক্ষ 

থেকে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেওয়! হচ্ছে না। এই কংগ্রেস সিদ্ধান্ত 
নিচ্ছে যে বঙ্গব্যবচ্ছেদ রোধ করার জন্যে দেশেব জনসাধারণ যে বয়কট 

আন্দোলনে নেমেছে তা যুক্তিযুক্ত এবং আইনসম্মত। 

(২) এই কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করছে এবং ত৷ 

সার্থক করার জন্লে দেশবাসীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে । সেই সঙ্গে 

দেশবাসীকে উৎসাহ দিচ্ছে যাতে তারা দেশীয় পণ্যদ্বব্য উৎপাদন 

করে আমদানী কর! বিদেশী পণ্যদ্রব্যের ব্যবহাঁব রোধ করতে পারে । 

(৩) এখন দেশে এমন সময় এসেছে যখন দেশবাসীর। গভীর 

ভাবে সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কথ। চিস্তা করবে । এই শিক্ষা 

হচ্ছে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েধহ। এবং একে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে 

চেষ্টা চাঁলয়ে যাবে। নিভিম ক্ষায়গায় লাইব্রেরী এবং বিজ্ঞান ও 

কারিগরী বিষয়ক শিক্ষ' প্রতিষ্ঠীন গড়ে তুলবে । এগুলি হবে জাতীয় 

ভাবধারাকে ভাত্ত কে 

১৯০৭ খুষ্টান্দ। এই সালের গোড়া থেকেই সারা দেশে চরম- 

পন্থীদের ব্যাপকভাবে প্রগারকাধ্া চলতে লাগলে।। তার! দিনের 
পর দিন বিপ্লবের কাজকে স্বাগত জান।ঠে লাগলো । অরবিন্দও 

তাদের মত সমর্থন করলেন। 

এঁ সালের মে মাসে ভারত সরকার পাঞ্জাবকেশরী লাল লাজপত 

রায়কে কষক আন্দোলনেব জন্যে গ্রেপ্তার করে নিধাসনে পাঠালেন। 
অরবিন্দ তখন কলকাতায় রাজ স্থবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে 

অবস্থান করছিলেন তার কাছে টেলিগ্রাম এলো । তখন তিনি 

নিদ্রা যাচ্ছিলেন । তাকে ডেকে তুললে! “যুগান্তর পত্রিকার জনৈক 
কমী। এর জন্তে তিনি বেশ বিরক্ত বোধ 'রলেন। 

পরক্ষণে তার মনের বিরক্কিভাব কেটে গেল ' তিনি কাগজ 

কলম নিয়ে ইংরাজীতে লিখলেন £ 
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'বুটিশ-ভারত হতে লাল। লাজপত রায়কে বহিষ্কৃত কর হয়েছে। 

এর আর কোন সমালোচনার দরকার নেই। তার গ্রেপ্তার উপলক্ষে 
সকলরকম প্রতিবাদসভ। নিষিদ্ধ হয়েছে । প্রতিবাদ সভা, বক্তৃতা 
কিংবা লেখবার দিন আজ নয়। ইংরাজ আমাদের শক্তি 
পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ করেছে । আমরা সেই চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করলুম । 

পঞ্চ নদের মান্ুষ--সিংহের জাত তোমর'--যারা “তামাদের 

অস্তিত্বকে ধুলোয় মেশাতে স্পর্ধা করে তাদের তোমবা দেখিয়ে 

দাও যে একক্রন লাজপত রায়কে নিয়ে গেলে তার জাষগায় শত 

লাজপত রায় উঠে দাড়াবে। তোমাদের কনিঃস্ছত ভীম রণহুঙ্কার 
--“জয় হিন্দুস্থান”'-_-তাদ্দেরকে বিচলিত করে তুলুক 

'রের পিন “বন্দে মাতরম. পঞ্জিকায় অরবিন্দের এই লেখাটি দেখে 

জনসাধারণের মান বিপ্লবের ভাব জেগে ঈঠলো । দেখতে দেখতে 

বহু কাগজে তেও্ফর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো । সেগুলি পাঠ 
করে ইংরাজ শাসক ত্রেদ্ধ হলেন । 

এরপর 'ষুগাস্তর'এর মুদ্রাকর বসন্ধ ন্ট্রাচার্য; বাজদ্রোহের 

অপবাধে ছু'ব্ছরের জন্থো সশ্রম কাবাদণ্ড লাভ করলেন 

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও গ্রেপ্তাব হলেন । তিনি তার পত্রিকা 'সন্ধ্যা/য় 

একটি প্রবন্ধ লেখেন । তাৰ নাম_-'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে? । 

ঈংরাজ পুলিশদের মতে এ প্রবন্ধটি ছল নাকি রাঞ্জদ্রোহমূলক। 

বিচারের সময় ব্রহ্মবান্ধব আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার 

করলেন। পরে নিজে পুরুত সেজে মুদ্রাকরকে বর সাজিয়ে আদালতে 

প্রবেশ করেন । 

চীফ. প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সন্ন্যাসীর এই রসিকতা 

দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, জানো, তোমার এই প্রকার তামাস৷ 

দেখানোর জন্তে আমি তোমাকে কঠিন শান্তি দিতে পারি ? 
নিভীঁক ব্রহ্মবান্ধব একটুও টললেন না শাস্তির ভয়ে। তিনি 

'বিচারকের প্রতি বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখিয়ে বললেন, “আমি এই মামলায় কোন 
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অংশ নিতে চাই ন1। ঈশ্বর-নির্দিষ্ট স্বরাজের সাধনায় আমার সামান্ত 

শক্তিতে যা করেছি কোনও বিদেশীর কাছে তার জন্তে কৈকিয়ং দিতে 
আমি প্রস্ত নই |... 

পরে "সন্ধ্যা পত্রিকার মুদ্রাকরের ওপর দণ্তাজ্ঞা মাসে। 

ছু'বছরের জন্যে তার দণ্ডের আদেশ হলো । 

'যুগান্তব' ও “সন্ধ্যা” পত্রিবার কর্তৃপক্ষকে শান্ষি “দ“য়ার পর 
এবার ইংপাজ পুলিশের নজর পলো! “বন্দ মাতরম্* *র “পর । 

এতকঝ্'ল এই কাগজে মনেক অগ্রিগ€ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে 

আস্ছিল। এতদিন ইংরাঁঞ্জ সরঞ্চারের দৃষ্টি এদিকে পড়েনি, 

এবার পঙলে । এ পত্রিকার মুদ্রাকর মনোমোহন ঘ।ষ এবং 

লেখক অরবিন্দের ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ান। জারী কর। হলো। তারা 

দু'জনেই ধর! পড়লেন এবং কিংসফোর্ড সা'হনে” আদালতে তাদের 
বিচারের ব্যবস্থা কবা হলো। 

চরে, দি" বু লোক এসে মাদালত-এক্ষপূর্ণ করে দেখলো । 
নবান উাপজ-ব্যাবিষ্টাররা অরপিন্দের পক্ষ সমগন কংলো। 

অনেক্র অনুরোধে অরবিন্দ নিজের পক্ষ সমথন করতে রাজী 

হলেন। কিন্তু মাম়ল। পরিচালনার ব্যাপারে উদাসীন স+লেন। 

নিদিষ্ট দিনে 'বন্দে মাতকম” এর এঁতিহাসিক প্রসিদ্ধ মামলা 

শুরু হালে! । সবার পক্ষ হতে অরবিন্দ. সকল রচন। পরীক্ষা 

করে দেখবার জন্যে সাক্ষীসাবুদ ডাক হলো। বিপিনচনক্দ্র পাল 

অন্যতম সাক্ষীরূপে এলেন। কিন্তু তিনি সাক্ষী দিত গররাজী 

হুলেন। 

সরকার তখন তার ওপর রেগে গিয়ে আদালত অবমাননার দায়ে 

ছু'মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 

তার দণ্ডের কথ। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো । তাই শুনে ছাত্রদের 

মধো তুমুল আন্দোলন দেখা গেল। 
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মাত্র পনেরো বছরের সুশীল সেন একজন ইংরাঙ্ম পুলিশ 
সার্জেন্টকে তার ঘোড়ার ওপর উঠে চড় মারলো । 

সুশীল সেনের দণ্ড হলো । 

কিংসকোর্ড তাকে পনেরো ঘ। বেত দেবার আদেশ দিলেন। তার 

সামনে এ কাজ সম্পন্ন হবে। 

হলোও তাই । হাকিমের সামনে সুশীল সেনকে ১৫ ঘা বেত 

মারা হলো। 

অর্ধমূত অবস্থায় সে ধরাশায়ী হলে। । 

ওদিকে “বন্দে মাতবম, মামলার তোড়জোড় হতে লাগলো । 

অরবিন্দ এতর্দিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। এবার তিনি চলে 

এলেন প্রকাশ্ট কর্মক্ষেত্রে । এই সময় তিনি বেশ অন্ুবিধা বোধ 
করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন ম্তাশনাল কলেছে অধ্যক্ষ থাকলে 

তার পক্ষে প্রান্তে স্বাধীনতা আন্দোলনে নামা সম্ভব হবে না। 
তাযদি করতে যান তাহলে সরকার হয়তো কলেজটি বন্ধ করে 

দিতে পারে। 

এই আশঙ্কায় অনেকের কাছে মত চাইলেন অরবিন্দ । তার! 

তাঁকে প্রকাশ্য ভাবে কাক্জ করতে নিষেধ করলেন । 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন । অধাক্ষের 

পদ হতে সরে দাড়াতে মনস্থ করে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তার 

পদত্যাগ-পত্র পাঠালেন। 

পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হলো । 

১৯০৭ খৃষ্টাব্বের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলেজের ছারর! তাকে বিদায় 

অভিনন্দন জানালো । তার উত্তরে বিপ্লবী অরবিন্দ বেশ সুন্দর 

একটি মর্মস্পর্শী ব্তৃতা দেন । 

তিনি বললেন, “তামষর। আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাও । 

আমিও তোমাদের কাছে কিছু বলবো । অনেক আশা নিয়ে এবং 

বেশী বেতনের চাকরী ত্যাগ করে আমি এই জাতায় শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে 
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যোগদান করেছিলুম । এর পেছনে একট] উদ্দেশ্ট ছিল। ভারতীয় 
যুবকর্দের ভারতীয় ভাবধারায় গডে তুলবো এই ছিল আমার জীবন 

স্বপ্র। এই ন্বপ্প নিয় আমি এখানে কাঙ্ত আরম্ভ করেছি। এই 

কাক্ম আমার একার অন্যে নয--বাংলামায়ের জন্যে । তার সম্তভানগণ 

যাতে মানুষ হযে তা” ছুঃখ ঘোচাতে পরে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের 

এখানে শিক্ষা দেওয়া হয। তোমর! হচ্ছ দেশের ভবিষ্যৎং--জাতির 

ভবিষ্যৎ । দেশ তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু চায়। এখন 

দেশের বড় ছঃসময় তোমবা নিজেদের যোগ্য কবে তোল যাতে 

বাংলামায়ের ছুঃখ দূর করে তাব ভবিষ্যৎ উজ্জল ও গৌরবময় করে 
তুলতে পাবো । আমিও ভবিষ্যতে এখানে এসে তোমাদের সেই 

গৌবনময কাধ্যাবশা “খে আনন্দ বোধ করবে। |১-*. 

বেন্দে মাতরম, মামলার কথ। শুনে দেশের জনসাধারণ উত্তেজিত 

হয়ে উঠলো । ন্বয়ং কবিগুক ববীন্দ্রনাথ অরবিন্দের ওপর ইংরাজ 

সরকারের নিমম ব্যবহার দেখে রুষ্ট হন! তিনি জাতীয় বীর অর- 

বিন্দের প্রতি শ্রদ্ধ। জ্রানিয়ে জাতির তরফ থেকে একটি নাতিদীর্ঘ 

কবিতা রচন। করেন। তা সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে উদ্ধত করছি £ 

“অরবিন্দ ববীঞ্দের লহ নমস্কার । 

হে বন্ধু, হে দেশ বন্ধু, স্বদেশ-আত্মার 

বাণীমূত্তি তুমি। তোমা লাগি? নহে মান, 
নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান 

চাই নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি" 

বাডাওনি আতুব অঞ্জলি। মাছ জাগি" 

পরিপুর্ণতার তরে সর্বববাধাহীন,--- 
যার লাগি” নর-দেব “দর রাত্রিদিন 

তপোমগ্ন ; যার লাগি” কবি বজ্বরবে 

গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে 
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শিয়াছেন সংকট-যাত্রায় ; যার কাছে 

আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে 

'বান্দ মারম+ মামলার শুনানী আবম্তভ হালা । আদালতের 

ভেতরে ও নাইরে লাকে লোকাবণা জনসাধারণের এত ভীড় 

দেখে মনে হচ্ছে দেশবাসণ্রা তাকেই সমর্থন কবতে এসেছে । এ 

দৃশ্য দেখে অর' স্দ বুঝতে প**হে ন, বাঙ্গালী এবার জগেছে। তার 

জাতীয় চেতন' ফিরে পেয়েছে । এতদিন পণ তার ঘুম ভেজেছে। 
আদালতে বিচার £*, জনসাধাবণ বাইন ফঈাড়িযে ছাড়িয়ে 

মামলার পক্ষে এবং বিপক্ষে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছে কিন্ত 

অরবিন্দ ধীব-স্থির--নিবিকার । তাকে দেখে মনে হলো, তিনি 

যেন একটি অটল পর্বত। 

বিচারে অরবিন্দ নির্ধোষ প্রমাণিত হযে খালাস পেলেন । ইংরাজ 

সরকার নানাপগার কৌশল করে? তাব বিরুদ্ধে কোন রকম অভি- 
যোগ আন্তে সক্ষম হলেন না। 

'দশেব জনগণ ানন্দে উল্লাসত হয়ে উঠলে। যখন তার! শুনলো 

অরবিন্দ নিসত্ত মুক্তিলাভ্ভ কবেছেন । 

এতদিন হাখধিন্দ লোকচক্ষুর অন্থবালে ছিলেন। এবার জন- 

সাধারণের সামনে এসে দ্দাভালেন। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেবার 

ভ্রন্যে তৈরী হলেন। তাব পক্ষে এসময় জনসাধারণের সামনে আসার 
একটা কারণও ছিল। সেট! আর কিছুই নয় বিপিনচন্দ্র পাল তখন 

জেলে ছিলেন। ভাই অরবিন্দ নিজে এসে দাড়ালেন জনগণের 

সামনে । 

১৯০৭ খুষ্টার্ধের ডিসেম্বব মাসে অরবিন্দ এলেন মেদ্রিনীপুরে । 
ভার সঙ্গে এলেন তারই সহকমা শ্যামস্্ন্দর চক্রবতী এবং ললিত 

ঘোষাল । উদ্দেশ্য বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগদান কর! । 
মেদ্িনীপুরে এসে অরবিন্দ শুনতে পেলেন চন্দননগরে মেয়রের 
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ওপর বোম। নিক্ষিপ্ত হয়েছে । এই খবর পেয়ে অরবিন্দ ভাবলেন, 
এবার বাংলায় সত্যিই বিপ্লবের বাস্তব পদধ্বনি শোন! যাচ্ছে । বৃটিশ 
সরকার বঙ্গভঙ্গ করে বাঙালীকে যেমন ভাবে উত্তেজিত করেছে তার 

পরিণাম এখন দেখ যাচ্ছে হাতে-নাতে। 
চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার পেছনে বিপ্লবী অরবিন্দের পরামর্শ 

ছিল। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র কাননগে। লিখেছেন ঃ 

“ইতিমধ্যে চন্দননগরেব মেয়রকে মারবার জন্ত একট বোমার 

ফরমায়েস বারীন করে পাঠাল । আমি কিছুতেই তখন বুঝতে পারি 
নি যে-''সকল প্রদেশে এক সঙ্গে 02:192150৩ ওম করবার মত 

সামর্থ্য লাভ করবার আগে .কন বৈপ্রবিক হত্য। করবার খেয়াল 
ক-বাবুর ( অবধিন্দের ) মত মানুষের মাথায় জেগে উঠেছিল |. 

'ত।»শর ক-বাবুর (অরবিন্দের) ওপর অন্ধ বিশ্বাস। অতবড় 
জ্ঞানী লোক যখন আ/দশ দিয়েছেন, তখন এট। উচিত না-হয়ে যায় 

না। পবে এই কাজটার অ-ন্যাষ্যতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করতে গিয়ে 

শুনেছিলাম _ক-বাবুর ( অরবিন্দেব ) কাছে 'বাণী' এনেছিল । সেই 
“বাণী” বারীণ জারা করেছিল ।,*.- 

এদিকে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় রাষ্তীয় সম্মেলনে যোগদান করবার 
জন্যে নরমপন্থী রাষ্্রগ্ুর স্ুরেন্্রনাণ এসেছেন ধ*নলসহ। চরম 

পন্থীদের ব্যবহার দেখে বিষণ্ন হলেন তারা । তাদের সঙ্গে আপোষ 

মীমাংসায় আলবাব জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি মেদিনী- 
পুরের যে জায়গায় উঠেছিলেন সেখানে অরবিন্দকে আদবার জন্যে 
আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠালেন। চিঠিটি নিম্নরূপ £ 

11101791972 

15 0691: 4১010901090 1320, 

1 270 17210. ৬৬11] 508. 1110158 1£ 001501016176 ০0100 ০৮61: 

৮৮10) 91)01779001)001 79100 2100 19111 73250. [00500 738100 15 2150 

0010011) 11012, 

0015 9110021615, 

91016219019 1200) 8206106০. 
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স্বরেন্্রনাথ চিঠি লিখলেন বটে কিন্তু অরবিন্দের সঙ্গে 'দেখ। 
হলো না। তার আগেই সম্মেলন আরস্ত হয়ে গেল। সভায় 
চরমপন্থী ও নরমপন্থ্ী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাক-বিতগ্ড। চলতে 

লাগলো । 

এইসব ঝামেল! হতে মুক্ত হবার জন্যে সুরেন্্রনাথ নিজে আগ্রহী 

হয়ে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্মে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে অনেক 

কথা বললেন। তিনি বললেন, আমরা! উভয় সম্প্রদায় যদ্দি একত্রে 

মিলিত হই তাহলে শীঘ্র একট। শাসন সংস্কার হবে এবং ভাঙ্গা বাংল। 

জোড়া লাগবে । সেই সঙ্গে তিনি এমন কথাও বললেন, এর ছারা 

আমর! ছু'তিন বছরের মধ্যে হয়তো স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে সমর্থ 

হবো। 

সুরেন্্নাথ নিজে অনেককরে বোঝালেন অরবিন্দকে। এর পর 

অরবিন্দের মেসোমশাই কষ্ণকুমার মিত্রও অরবিন্দকে বোঝালেন। 
তিনি ছিলেন নবমপস্থীব মানুষ এবং স্ররেক্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত | 

এক সব কথা শুনেও বিন্দুমাত্র টললেন না অববিন্দ। নিজের 

মতে রইলেন স্থির এবং অচঞ্চল। কাবণ তিনি বেশ দ্কালভাবেই 

জানতেন যে নরমপন্থীরা. পুর্ণ স্ববাঁজ চায় না। 

স্রেন্্রনাথের সঙ্গে যুক্তিতর্কের পর শেষকালে বললেন অরবিন্দ, 
বৃটিশ শাসনের বাইরে পূর্ণ স্বাধীনতা না৷ হলে দেশের কোন উপকার 

হবে না, হতে পারে না। রিফর্ম বা সংস্কার তা যত ভালই হোক না 

কেন তা ডোমিনিয়ন ছ্রেটাস মাত্র, তা যতই মর্ধ্যাদাপূর্ণ হোক তবু এর 
কোন মূল্য নেই। কারণ এ ইংরেজ্ের অনুগ্রহের দান ছাড়া অন্য 
কিছু নয়। যে জিনিষ আমাদের নিজেদের শক্তিতে উপাজিত হবে 
না, সে জিনিষ রাখবার শক্তি আমরা কোনদিনই অর্জন করতে 
পারবে না। 

অরবিন্দের মতের জয় হোল। তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল- 

অচল থেকে নতুন উৎসাহে ফিরে এলেন কলকাতায় । 
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কলকাতায় এসে বীডন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, হুগলা 

প্রভৃতি জায়গায় বক্তৃত। দিলেন । 

বীডন স্কোয়ারে বক্তৃতা দেবার সময় তিনি বললেন £ “আমি মনে 

করেছিলুম কখনে। প্রকাশ্যে বক্তৃতা করবো না। এর কারণ ছিল । 

অতি শৈশবে আমি ইংলণ্ড গিয়েছিলুম এবং দীর্ঘকাল সেখানে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা! পেয়েছি । মাতৃভাষা শেখবার সুযোগ পাইনি--- 

মাতৃভাষায় তাই আমি কথা বলতে পারি না। সেইজন্যে যে ভাষ! 

আমার নয়, আপনাদেরও নয়, সেই ভাবায় দেশবাসীর সামনে বক্তৃত। 
করার চেয়ে মৌন থাকাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় 1৮. 

অরবিন্দের কথা শুনে সকলে বললে, আপনি যে ভাষায় বক্তৃত। 

দিলে ভাল মনে করেন সেই ভাষায় বক্তৃতা দিন। আমরা ঠিক 

শুনতে প16ব7 1 

অরবিন্দের ইংরাজী ভাষায় বক্তৃত। দেওয়া অভাস ছিল। তাই 
তিনি এ ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তার অন্তরঙ্গ শ্যামনুন্দর 

পরে অন্গুবাদ করে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন । 

১৯০৭ খুষ্টাব্দেব ২৬শে ডিসেম্বব স্বরাটে কংগ্রেসের আধবেশন 

বসলো । বাংলার চরম পন্থীর! এই স্ুযাগ অরবিন্দ, নিয়ে মুরাট 

অভিমুখে রওনা হলেন। সঙ্গে গেলেন বিপ্লবী বারীন্দ্র্ধমার ঘোষ। 

সারা ভারতের মডারেট পশ্থীরা রাঁসবিহান্ী ঘোষকে এই 

অধিবেশনে সভাপতি মনোনীত করলেন। কিন্তু চরমপস্থীরা! চাইলেন 

তিলক এই অধিবেশনে সভাপতি হোক। এই নিয়ে অনেক 

বাদানুবাদ হলে। উভয় পক্ষে । 

কিন্তু শেষ পর্যস্ত বাঁসবিহারী ঘোষই সভাপতি নিবঃচিত হলেন । 

এই দেখে জাতীয়তাবাদী দল অরবিন্দর নেতৃত্বে স্ুরাটে একটি 

পৃথক সভার আয়োজন করলেন । তার! সর্বসম্মতিক্রমে বালগঙ্জাধর 
তিলককে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি রূপে মনোনীত করলেন। 
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পরে তারা তিলককে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কংগ্রেসের 

সভামগ্ডপে । এনেই তারা ঘোষণা করলেন, এই অধিবেশনে 

সভাপতি হচ্ছেন বালগঙ্জগাধর তিলক। 

পরে তিলক সভাপতির বেদীতে উঠে অভিভাষণ পাঠ করতে 

লাগলেন । 

তিলক একবার সভার হালচাল দেখে নিলেন। তিনি ভাবলেন, 

এই বেদীতে বেশীক্ষণ থাক চলবে না। এখুনি হু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ 
অনিবার্ধ। তাই তিনি তার ভাষণের শেষাংশ থেকে পাঠ করা! 
আরম্ভ কবে দিলেন, ৬/০ ৪0 20501565 ৪06015010% £1০6 (0010 
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তিলকের মুখে 450150 ৪০005র কথা শুনে মনভারেট 

পন্থীরা লাফিয়ে উঠলেন। তার। সকলে এক সঙ্গে বললেন, ন। এবপ 

প্রস্তীব কখনে। মেনে নেওয়া হবে না।. 

এই সঙ্গে প্রশ্ন উঠলো সভাপতির নিধাচন নিয়ে বৈধতা 
প্রসঙ্গে ৷ 

তাই শুনে বিপ্লবী অরবিন্দ বজলেন, বৈধতা-অবৈ্ুতা। চ্যালেঞ্জ 

করা হোক প্রঙ্কাশ্ট ভোটে । 

কিন্ত মডারেট পশ্থীরা তা মেনে নিলেন না। 
তারপর শুরু হলো বাকযুদ্ধ। এরপব চেয়ার ছেশড়াছু'ড়ি আরম্ 

হলো। 

তাই দেখে সুরেন্্নাথ অরবিন্দের প্রতি কটু কথা বলে সভাকক্ষ 

ত্যাগ করলেন । 

পরে পুলিশী হস্তক্ষেপে সভা! ভেঙ্গে যায়। নুরাট কংগ্রেসের 

অধিবেশন বানচাল হয়ে গেলে জনসাধারণের মনেও তার প্রতিক্রিয়! 

দেখ। দিলে । কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা! দিন দিন 

কমতে লাগলে।। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী দলের প্রতি তাদের শ্রদ্ধ! 

বাড়তে থাকলো । 
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সুরা রুংগ্রেস অরবিন্দের মতামভ অগ্রাহ্হা করলেও অরবিন্দ 

বুঝলেন একদিন না! একদিন কংগ্রেস তার মত স্বীকার করবে। 
আজ কংগ্রেস ভেঙ্গেছে বলে ছখ করবার কিছু নেই। গ্রে 

আবার জেগে উঠবে নবশক্কি নিয়ে । 

সুতরাং সুরাট কংগ্রেসের পতন ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত 
করছে । ভারতের ভাগ্যাকাশে আগামী দিনের শুভ স্র্য্যের উদয় 
হবে। 

স্থুরাটে দক্ষ যন্দেব পর বাংলাপ্স বিপ্লববাদের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় 
আত্মপ্রকাশ করলো । তিনি বোম্বাইতে অবস্থান কালে খবর 
পেলেন, মেদিনীপুরের কাছাকাছি নারায়ণগঞ্জে ছোটলাট এণ্ড, 

ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেণ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। কুপ্রিয়াতে 

এক মিশনানী "দরী খুন হয়েছে । সেইসঙ্গে বিপ্লবীরা কলকাতায় 
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্টেট কিংসফোড-এর পদোন্নতিতে উদ্বেগ বোধ 

করেছে এবং তাকে মারবার পবিকল্পনা করছে । তিনি নাকি 

“মজঃফবপুরে বদলি হয়ে গেছেন। বিপ্লবী বারান্দ্রকূমার, উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর দণ্ড প্রমুখ বিপ্লবীগণ মজঃফরপুরে 
গিয়ে তাকে হত্য। করার পরিকল্পন। করছেন। 

এইসব খবর শুনে মানন্দ প্রকাশ করলেন বিপ্লবী অন্বিন্দ। 

কারণ তিনি নিরস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা মেনে নিলেও ভেতর ভেতর 

তিনি সশস্ত্র বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। এই ব্যাপারে 

তিনি আইরিশকন্ত। বিপ্লবী ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে 
এককালে অন্ধুপ্রেরণা পান। তার ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমারও 

ভগিনী নিবেদিতার বিপ্লবীমনের অধিকারী হন। 

বাংলায় বিপ্লববাদীদের সমথন জানিয়ে অরবিন্দ “বন্দে মাতরম্ 
কাগজে লিখলেন £ রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অ'ব ক্ষত্রিয়ের নীতিবোধই 
আমাদেরকে রাজনৈতিক কাক্ষে পরিচালিত করবে। ন্যায় ও বৈধতা 

রাজনৈতিক ধমের অঙ্গ, কিন্তু তা ক্ষত্রিয়ের স্তায় ও বৈধতা । 

১১৩ 
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আক্রমণ অস্তায় হয় তখনই যখন তার কোন সঙ্গত কারণ বিদ্যমান 
থাকে না। বলগপ্রযোগ অবৈধ হয় তখনই যখন তা হয় স্বেচ্ভাচারী 

অথব' অন্ঠায় উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির জন্য । সে দার্শনিকতা বন্ধ্যা যা সকল 
কর্মকেই এক যন্ত্রবং নিয়মের অধীন করতে চায় অথবা একটি বুলি 
অবলম্বন করে সমগ্র মানবজীবনকে ত'র মন্ুগত কক্তে চেষ্ট। 
করে'"'' 

সুরা কংগ্রস হেঙ্গে গেলে অবনিন্দ নবোদা, বোম্বাই ও পুনায় 

যান এবং বিভিন্ন জাখগায় বক্তৃতা করেন । 

বরোদায় থাকার সময় তার সঙ্গে দেখা হয় গৃহী ও পবম যোগী 
বিষ্ণু ভাক্কর লেলেব সঙ্গে। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার লেলের 
সঙ্গে সেজদাদাব যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। হলেলে সাতদিন ধরে 

অরবিন্দকে একটি নিভন ঘবে রেখে যোগধমে দীক্ষিত কণন। তিনি 

যখন বরোদায় ছিলেন মেই সময় ভগিনী নিতবদিতা, তাৰ সঙ্গে 

দেখ' করে স্বমা "ববেকানন্দেন লেখা "বাছাযাগ,স্থরন্থখানি উপচ্গার 

দেন। অরবিন্দ এ গ্রন্থ হতে বাদ্যে গ-এব প্রেপ্ণা পান এবং যোগ 

শিক্ষা করাব জন্যে উপযুক্ত যোগীথকব শন্বেণ করতে থাকেন। 
এতদিনে তিনি মনোমত গুরুর দর্শন পেলেন । 

এর আগে অববিন্দের সঙ্গে একাধিক সন্যাসী ও যোগী পুরুষের 

সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেকথ। আগেই বলেছি । 

তিনি বাংলার পাইবে থানার সময 'বন্দে মাতরম্* পত্রিকার জন্টে 
নিয়মিতভাবে লিখতেন এবং ডাক্ষোগে কলকাতা পাঠিয়ে 

দিতেন। 

অরবিন্দ বোম্বাই প্রদেশের নান! জায়গায় ঘুরতেন তার কারণ 
হচ্ছে জনগণের মনে জাতীধতার ভাব এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দান। বেঁধে 

উঠেছে কিন! তা জানবার জন্যে । 
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১৯০৮ খুষ্টাব্বের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই ন্যাশনাল 
ইনষ্টিটিউশনের বিরাট সভায় ভারতের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ 
করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা! দেন। তার কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করছি £ 

'ভারতবূর্ধ বর্তমান স্বাজাতিকত! বা স্বাদেশিকতা। নামে যে একট। 

ধর্ম আছে তা আপনার। পেয়েছেন বাংল। হতে। আপনাদের মধ্যে 

অনেকে এই ধর্ম গ্রহণ করেছেন আর সেই জন্যেই নিজেকে 

্রাতীথতাবাদী বলে পরিচয় দিচ্ছেন। এই ধর্ম গ্রহণ করার দায়িত্ব 

আপনারা উপলব্ধি করেছেন তো? না, কেবল উচ্চস্তরের বিদ্যা-বৃদ্ধির 
গর্ববোধেই আপনারা এ গ্রহণ কবেছেন ? আপনারা তো নিজেকে 

জাতীয়তাবাদী বলে অভিহিত করছেন । শ্বাজাতিকতা বা ন্তাশনালিজম. 

বলতে মাপন'ন? কি বোঝেন? স্বাজাতিকত। একটা রাঁজনীতিক 
কার্ষরুন নং । স্বাজীতিকতা একট! ধর্ম বিশ্বাস, যা আপনারা কোন 

অবস্থায়ই প“্ত্যাগ কবতে পারেন না । ঘার। জাতীয়তাবাদী, তাদেরকে 
স্বাধ্যান্সিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েঈ ম্বাঙ্জাতিকতা-ধর্ম স্বীকার করে 
নিতে ঠহবে। তাদ্রেকে একথা অবশ্যই মনে রাতে হনে যে তারা 
ভগবানের হঠাতেব যন্ত্ব মাত্র। বাংলায় যা ঘটেছে তাকি? তার! 
সকলেই তো জ।তীয়তাবাদী। কিন্তু বাংলার মত পরিস্থিতির সন্মুখীন 
হলে মাপনারা কি করবেন? রাজ-নিগ্রহ যে বাংলায় দৈনন্দি - ঘটনা 

হয়ে দায়েছে, কারণ বাংলা দেশে জনগণের মধ্যে স্বাজাতিকতার 

আবির্ভাব হয়েছে একটা ধর্মরূপে এবং একে ধর্ম বলেই গ্রহণ কর! 

হয়েছে ।'-***" বাংলা দেশে কিসের বলে আমরা টিকে আছি? 

্বাজাতিকতার বিনাশ হয়নি-হবেও না। এশী শক্তিতেই 
স্বাজাতিকত। টিকে থাকবে আর যত কিছু অস্ত্রই এর বিরাদ্ধ প্রয়োগ 

করা হোক না কেন এর বিনাশ হখনে। সম্ভব হবে না। ম্বাজাতিকতা। 

অমর, স্বাজজাতিকতার মৃত্যু হতে পারে না ' কেননা এ কোন 

মানবীয় বস্ত নয়, বাংল। দেশে স্বয়ং ভগবান কান্স করছেন। ভগবানকে 
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নিধন করা যেতে পারে না-_কারাগারে আবদ্ধও কর! যেতে পারে 
না |**. ৯ 

১৯০৮ খুষ্টাব্ধের ২৯শে জামুয়ারী। বেরারের অমরাবতী শহরের 
এক জনসভায় “বন্দে মাতরম গান ও তার রচয়িতা খষি বহ্ছিমনন্ত্র 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন অরবিন্দ । তিনি বলেন, 'আমাদের “বন্দে মাতরম, 

গান ঠিক ইউরোগীয় জাতীয় সংগীতের মত নয়। এ হচ্ছে একটি 
পবিত্র মন্ত্র যা আমাদের উপহার দিয়েছেন আনন্দমঠের গ্রন্থকার যাকে 

প্রেরণাদায়ক খধি বল যেতে পারে ।**"বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্ত্র তার 

সমসাময়িক কালে আদৃত হয়নি। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 

এই বলে যে এককালে এই গানে সমগ্র ভারতবর্ষ জেগে উঠবে। তার 

সেই ভবিষ্যতৎবাণী ফলেছে।'-১" 

১৯০৮ খুষ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারী, মাসে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন 

অরবিন্দ । 

কলকাতায় এসে তিনি কেবলমাত্র “বন্দে মাতরম” পত্রিকা নিয়ে 

ব্যস্ত রইলেন ন।। প্রকাশ ৬নসভায় ভাষণ দিয়ে.বেড়াতে লাগলেন। 

কলকাতার উপকণ্ঠে এবং নিকটবতা মফঃংম্বল অঞ্চলে একাধিক 
বন্তৃতা দেন। 

১০ই এপ্রিল তারিখে ডা: সুন্দরী মোহন দাসকে সভাপতি করে 
6771050 59082555, নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি 
বলেন ঃ 'ম্থুরাটের কংগ্রেস যে সার্থক হয়নি বুঝতে হবে এ ভগবানেরই 
অভিপ্রেত আর এ যদি আবার এঁক্যের ভিত্তিতে মিশতে পারে, তাও 
হবে ভগবানের অভিপ্রায়েই। কিন্তু যদি আমাদের এঁক্য ও মিলনের 

প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং জাতীয়তাবাদী নবীন দলকে যদি নিধ্যাতন এবং 
দুঃখের সম্থৃখান হতে হয় তাঁকেও ভগবানের অভিপ্রেত বলে মেনে 
নিতে হবে। নিধ্যাতন এবং ছুঃখ এড়িয়ে আমরা আপোষের জন্তে 
আগ্রহান্বিত হবৌ না; কারণ ছুঃখভোগ যদ্দি ভগবানের অভিপ্রেত 
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হয়, সেই ছ:খকে হাসিমুখে বরণ করে শিতে হবে যাতে দেশজননীর 
শঙ্খলভার উন্মোচিত হয়, 

এর "দিন পরে ১১ই এপ্রিল তারিখে অববিন্দ বারুইপুরের এক 

জনসভাষ ভাষণ দেন। ভিনি বলেন £ “বিদেশী শিক্ষার সংস্পর্শে 

আমার দেশ যেমন আমিও তেমনি জাতীয়ত্গাধর্ত হতে বিচাত। এখন 

আমাব দেশ যেমন তার স্বধমে ফিরে যেতে চাচ্ছে আ'মও তেম ন; 

আমা। এখন নন করে জাতীযতাভাবেব দিকে নদে যাচ্ছি 

আমরা স্বায়ন্তগাসন এবং বাজনৈতিক ক্ষীবনে জনো নিচ্ছেদের যে 
অযোগ্য মনে কবি এর একমাত্র কারণ আমতা তাকিষে আছি 

ইংলগ্ডের দিনে এবং আাকেই আমাদের পরিত্রাতা মনে কবছি। " 

বাঙ্গা্পীই সর্ঁ“্ধ সর বিদেশীর অধীনে চাকবী গ্রহণ করেছে । বিদেশীকে 

আমবাই এনে আর তাঁদের শাসনকে আমবাই প্রতিচিত করেছি । 

তখন আমব! অধঠপাতিত হয়েছিলুম- অ।মাদেব পক্ষে বিদেশীর শাসন 

-€"য়াজন হয়েছিল আমাদের বক্ষ/। কবতে, শিশ্ষিত কবান্তে এবং এমন 

কি আমা?দব শ্রাহাধ্য যোগাতে । আমাদের আত্মনির্ভবতা এতখানি 

ধ্বংস হযে গিয়েইিল যে মানবজীবনের এই প্রণ্য"জ্ঞলীষ বিষয়গুলিৰ 

ব্যবস্থা আমর" জেবা সরতে পাবিনি। :«ই মাহা নূর হতে পাবে 

£খভোগ ও নিধ্যাতনেব পথে । লর্ড কার্জনেব বঙ্গতজ এই মায়া 

দূর করবার পক্ষে যথেষ্ট ।...ভগবান আমাদেবকে স্বাধীন করবেন__ 

এই কথা! আমরা যখন বলতে পারবে তখন পুথিবীতে এমন “কান 

ক্ষমত1 নেই যে মামাদিগকে পবশাসনেব অধীনে বাখতে পারে । 
জাতায় শিক্ষা, বয়কট, স্বদেশীয় প্রকৃত বৈশিষ্টা এইখানেই । চলার 

পথে বাধ! বিভব দেখে শঙ্কিত হয়ো না। যন বড় বাধাই তোমার 

সামনে থাকুক না কন, তাতে কিছুই শ্রাসে যায় না। তোমরা 
স্বাধীন হও-_এই-ই বিধাতার বিধান আর হোমর! নিশ্চয়ই স্বাধীনতা 
লাভ করবে।'"'ভগবানের শক্তি আমাদের 'ভেতর ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ 

করবোই। সেই শৃক্তির কাজ ক্রমশই দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ 
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করছে। মনে করো নাযে এ আমরা করছি, আমাদের চেয়েও 

শক্তিমান একজন নেপথ্য হতে আমাদেরকে এই কাজ করতে বাধ্য 

করছেন। সমস্ত প্রকারে অধীনতার অবসান ঘটাবাব ক্ষন্যে এবং 

পৃথিবীর .চাতখ ভ রতকে স্বাধ'নভাবে দাড় করাবার জনোই এই কাজ 
স্থরু হয়েছে 1." 

অরপিন্দের বীর্ধাপুর্ণ বাণীতে দেশেক যুবসা'ধারণের মনে এলো 

অভূতপূর্ব জ্গরণ তারা "বন্দে মাতরম, মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে 

একত্র মিলিত হয স্বাধীন “1 সংগ্রামে ঝাপিয়ে পছলে।। 

এরপর অববিন্দ £মমসসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ পল্প' সমিতির 
সভায় বক্তৃতা দেশে তাতে তিনি বলেন, “তা রত বিদেশা শাসন 

জাতির পক্ষে মজন্কব নয় 'বদ্বাব' ভ'রতব সাদের জীবন ঈন্মতি 

না হয়ে অবনতি হবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত মরণের পথেও ঠেলতে 

পারে। একথা নতুন সুত্রে পাওয়া যায়নি বা এ তত্ব নতুন আবিস্কার 

নয। এটা হচ্ছে নির্ধারিত সত্য যা লেখ! আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং 
যার বিষয় ইউরোপীয়রা তাদের ছাত্রদের শিখিয়েশ্ধাকে 17. 

১৯৮ খুষ্টাব্দের মার্চ মাস। এইলময় শ্রববিন্দের পেছনে 

গোয়েন্দার। সব সময় ঘুরঘুর করতে।। তিনি “যুগান্তর ও “বন্দে মাতবম? 
পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখতেন তার শক্তি বুটিশ শাসকের মনে 

আতঙ্ক সৃষ্টি করলো । তার! তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করতে 

লাগলে! । 

অরবিন্দ বৃটিশ গোয়েন্দ। পুলিশের গতিবিধি বুঝতে পেরে সাবধান 
হুলেন। একদিন তার বিশ্বস্ত অন্থুচর ও সেবক অবিনাশচন্দ্রকে ডেকে 

বললেন, ওহে আর দেরী করে লাভ নেই। স্কট লেনের বাস। বদল 

করার আয়োজন করো । 

অবিনাশচন্দ্র তখন চিন্তা করতে লাগলেন, তাইতো এখন কি 
কর! যায়। এইতো কিছুদিন আগে পুলিশের নজর এড়ানোর জন্যে 
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অরবিন্দকে স্ুুকু খানসাম। লেন থেকে নিয়ে আসা হলো। স্কট লেনে । 
এখন আবার কোথায় বাস পাওয়া যায়? 

অরবিন্দও অবিনাশের জন্যে অত্যন্ত চিস্তিত হয়ে পড়লেন । কারণ 

অবিনাশ যে প্রেসের মালি+% মেখানে যুগান্তর ছাপা হতো | তখন 

বিপ্লবীদের ছু'ক্তায়গায় আাড্ডাখান। হিল। প্রথম জায়গা হচ্ছে 
যুগাস্তব বোডিং, দ্বিতীয় জায়গ। 'মানিকতলার বাগান, এই ছুই 
জায়গায় বিপ্লবীরা যাতায়াত করতো অবিনাশের সঙ্গে বারীন্দ্রের 

প্রায়ই দেখা হতো । 

অরবিন্দের কাছে অবিনাশ থাকতেন। তাব পবিচধার ভার 

নিয়েছিলেন । তাই মববিন্দ স্থির কবলেন অবিনাশকে “যুগান্তর -এর 

আওতা হতে কছু'দনেব জন্যে যদি দূবে বাখা যায তাহলে তিনি 

পুলশের নজর এড়িয়ে সুখে বাস করতে পাববেন। সেই সঙ্গে 

অরবিন্দেধ জীবনও নিবিদ্ব হাবে 
অবিনাশ ৩ অখা্ন্দ ছু'জন ভবিষ্যৎ নিবাপদ স্থানের মন্বেষণ 

করতে লাগলেন ঈশ্ববের ইচ্ছায় তেই নবাপদ স্থানের সন্ধানও 

পাওয়। গেল। 

অরবিন্দ জানতে পাঞলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুর হার সম্পাদণায় 
জাতীয় দলের মুখপত্র “ননশক্কি'ব অবস্থা সঙ্গীন, তাব পি গালনার 
দায়িত্ব কেউ যদি ন1 নেয় "তলে কাগজাট উঠে যাবে । 

অরাবন্দ দেখলেন, এইতো মহান্রযোগ । এর পেছনে নিশ্চয়ই 

ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে । 
তিনি তখুনি ম”নারঞ্জন গুহঠাকুরতাকে পত্র মারফত জ।নালেন, 

'াপনার 'নবশক্তি'র ভার অবিনাশকে দিন এবং ম্বামি তাকে 

“যুগান্তর” হতে ছাঁডিয়ে আপনাব “নবশক্তি পরিচালনার দা-যত্ব 

দেবো । সেই সঙ্গে আমর! ছজনে “নবশক্তি' অফিসে বসবাস 

করবে । 

মনোরগ্তন গুহঠাকুরতা এই প্রস্তাব শুনে আনন্দিত হলেন । 
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অবিনাশচন্দ্র “যুগান্তর পরিচালনার ভার অন্য একজনের হাতে 
দিলেন। তার নাম তারানাথ রায়। 

এরপর অবিনাশচন্দ্র অরবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে ১১০৮ খুষ্টাবের 
এপ্রিল মাসে ৪৮নং গ্রে গ্রীটে অবস্থিত “নবশক্তি' কাধ্যালয়ে উঠে 
আসেন । ওখানে অরবিন্দ তার স্ত্রী ও ভগ্রীকে নিয়ে বাস করতে 

লাগলেন। 

ওদিকে বাংলায় ধ্প্লিবীদের বাধ্যকলাপ গোপনে এগিয়ে চললো । 

বিপ্লবীরা রাইফেল আর বোমা সংগ্রহ করতে লাগলেন । 

একদিন তারা ঠিক করলেন, মজঃফরপুরের ক্ষেল। শাসক কিংস- 

ফোডকে হত্যা করবেন । 

এ কাজে প্রথম নাম ঠিক করা হলো শর তিনি হলেন নরেন 

গৌঁসাই। তিনি ছিলেন ধনীর, সন্তান ন্বভাবে সামান্য ভীতু । 

তাই ওকাচ্ছে এগিয়ে যেতে সাহসী হলেন ন!। 

*খন বিপ্লবী উপেন্দ্র-বারীন্দ্-উল্লাসকর গোষ্ঠী গিক কবলেন, এ 
কাজে বিপ্লণী ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীকে পাঠান হোক । 

ক্ুপ্দিরামের বয়স মাত্র ১৮ বু প্রফুল্ল চাকীব৪ কম বয়েস। 

এ বিপ্রবী কিশোরদের হাতে বিভিলভাব ও বোম! দুলে দওয়া হলে! । 

সেইসঙ্গে তাদের বল হলো, বোমাবৰ আঘাতে অত্যাচারী 
কিংসফোড কে হত্যা করাবেন আর মাত্বরক্ষার জন্টে রিভলভার 

ব্যবহার করবেন। আর যদ্দি আত্মরক্ষার কাজে ব্যর্থ হন তাহলে 

রিভলভাবের গুলিতে আত্মহত্যা করতে যেন পিছ -পা না হন। 

বিপ্লবী কিশোর দু'জন কলকাত] হতে যাত্রা করলেন। ৩০শে 

এপ্রিল সন্ধ্যার সময় তারা কিংসফোর্ডের গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা 
ছুঁড়লেন। বোমা আসল মানুষের গাড়ীতে ন। লেগে লাগলে ছ'জন 

ইংরাজ মহিলার গাড়ীতে । তার! সামান্য আহত হলেন। 

এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পঙলো। পরে ইংরাঞ্জ পুলিশের 
দৃষ্টি বিপ্লবীদের সমস্ত ঘণাটির ওপর এসে পড়লে! । 
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ওদিদ্ধক ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হলেন আর প্রফুল্ল চাকী রিভলভারের 
গুলিতে আত্মহত্যা করে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। 

মজ্জঃফরপুরের ঘটনার সংবাদ টেলিগ্রামযোগে কলকাতায় 
“বন্দে মাতরমত অফিসে এসে পৌছলো । 

শ্যানসুন্দর চক্রবতী' এ টেলিগ্রাম নিয়ে অববিন্নকে দেখালেন । 
অরবিন্দ তখন অবিনাশকে বারীন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে তাকে 

সাবধান হতে বললেন। সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন যেন বিপ্লবীদের 
অন্যান্য নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 

শরবিন্দের কথামত বারীন্দ্র বন্থ বিপ্লবীকে সতর্ক করে দিলেন । 

অনেকে নিজের বাড়ীতে চলে গেল । 

উল্লাপকর কয়েক বাকা বোম নিয়ে হ্যারিসন রোডের একটি মেসে 

এসে উঠলেন । 

হেমচন্দর দাস কানাই দত্তকে সঙ্গে নিয়ে মানিকতলাঁর 

বাগান তেকে (১৫২ গোপীমোহন দত্ত লেন) নিক্ষের বাসায় 

এলেন । 

মাশিকতলার বাগানের সমস্ত অস্থশস্ত্র ও বোমা! তৈরীর যন্ত্রপাতি 
মাটির তলায় পুতে ফেলা হলো। সেই সঙ্গে বিপ্লবীরা পরস্পর 

আলোচন করতে লাগলেন, তার। পুলিশের হাতে আত্মংমর্পণ করবেন 

ন। তাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করবেন। তাদের অন্তর আশঙ্কায় 

ছুরু তুর করতে লাগলো । 

লা মে, রাত ১২টা। পুলিশ সমস্ত সন্দেহজনক জায়গাগুলি 

ঘিরে ফেললো । 

৩২নং মুরারীপুকুর রোডে মানিকতলা। বাশানটি 'ভাল করে ঘিরে 
ফেললো । 

তখন বেশ রাত্রি। চারিদিক অন্ধকার থম্থম্ করছে। এর 

মধ্যে কয়েকজন বিপ্লবীকে অন্যত্র সরিয়ে ফেল! হলো । 

বারীন্দ্র বললেন, পুলিশ ঘদি আমাদের ধরতে পারে তাহলে আমি 
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উল্লাস, উপেন সমস্ত দায়িত্ব নেবো । সেই সঙ্গে বলবো, অন্য সকলে 
নির্দোষ। তারা ষডযন্ত্রের কথ! জানে না। 

কিন্তু বারীন্দ্রের সব জল্পনা-কল্পনাই সাব হলো । রাত চারটের 
মধ্যে পুণিশ প্রায় নকল বিপ্লবীদের ধরে ফেললে। | .সই সঙ্গে তারা 

দির তলা 'থকে লুস্নো অস্ত্-শস্ত্রও উদ্ধাব করলো 

সেদিন বাতে ৮মাট ৩০ জন বিপ্লবী গ্রেপ্তাব হলেন। হেমচন্দ্রকে 

ভার বাসা হতে এবং উল্লামকবকে এবং আরও কর্দেকঙ্জন:ক হ্যাবিসন 

রোড হতে গ্রেন্তাব কর! হলে।  ০সই সঙ্গে পুলিশ শ্যাবিসন রোড 

থেকে চার পাক্স বোম ও উদ্ধার কন্লো। 

এবার পুলিশের নক্জর পলো গ্রে স্ীটেব ৪শব। পুলিশ গ্ুপাবিন- 
টেণ্ডে্ট ক্রেগান ইনপ্শক্ট ' বিনোদ গুপ্ত; নিয় অব নন্দ, বিনাশ 
ভট্টাচাধ্য এবং তার সহ ₹াবা শৈলেন্দ্রনাথ বন্য + গ্রেপ্তাব কবলো।। 

'নবশক্তি' কাধ্যালয় তন্ন এন রে অন্ুপন্ধান কবেও পুশশ কিছু 

পেল না। এরপণ পুলিশ 'যুগান্তব পুস্তকালয় * 'ছাত্র-ভাগ্ডাৰ -এ 

তল্লামী চালিয়ে কতকগুলি কাগজ উদ্ধার করে 

একপর গ্রেগ্তাব হলেন দেবত্রন্ত বনু এবং নবেন গৌসাই । 

অরবিন্দের হাতে হাওকডা ও “কোমরে দড়ি বাধা দেখে অনেকে 
পুলশকে ধিকাব দিতে লাগলে। 

মোট ১৭ জুন বিপ্লবী ধরা পড়লেন গ্্রন্তারের সময় পুলিশ 

কমিশনার ভ্ালিডে উপস্থিত ছিলেন । 

পরে বন্দীদেব নিয়ে আসা হলে' লালবাজারে। পুলিশ 

কমিশনার তাদের বিকদ্ধে চার্জ গঠন করে তাদেবকে পাঠিয়ে দিলেন 

আলিপুর "সণ্টাল জ্রেলে 
ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিনু্রট মিঃ বালির কোর্ট তাদের বিচারের ব্যবস্থা 

হলেো। 

বারীন ঘোষ ইংলগ্ডে জন্মেছেন বলে তার বিচার হাইকোর্টে হবার 

কথা হলো । বারীন্দ্রকুমা € তা' প্রত্যাখ্যান করলেন। 
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হারিসন রোড বোমার মামলার প্রধান আসামী ছিলেন 
উল্লাসকর দত্ত। তার বিচার হাইকোর্টে ও আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেট 
কোর্টে চলতে লাগলে । 

নিিষ্ট দিনে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামল! শুরু হলো । 
সকল আসামী একে একে জণানবন্দী দিলেন । অব্বিন্দ বললেন, 

স্বাধীনতার বাণী উচ্চাবণ কব' যদ্দি অপরাধ হয় তাহলে আমি প্রধান 

অপরাধা। স্বাধীননান বাণী উচ্চারণ যদ আইনবিরুদ্ধ হয় তাহলে 
আমি দোষী-- একথা ম্বীকাখ করি । আমি য। করেছি ত' অস্ব"কার 

করবা কেন? এরই জহ্বে মাম জীবন ধাবণ করেছি । স্বাধীনতা 

আমাব জ্ঞাগরণেব চিন্তা, আমার নিদ্বাব স্বপ্ন । এই যদ্দি আমার 
বিস্ুক্* শ্গাভযোগ হয তাহলে মার স'কী লাবুদেব প্রয়োক্ষন 

কি? আগাম এখানে উপস্থিত এবং এ অশ্গছিযোগ অমি স্বীক্গাব 

করাহ । পশ্চাতে)" তন্বগু'ল আমি গ্রহণ ৯বেতি গাব তাদের সঙ্গ 

বেদান্তেব অনব -শব্ধাব সমন্ধণ কবেি । এই আদর ঠ আমি আমার 

প্রত্যেকটি রচনায় প্রকাশ কচছি। আমি মনে করি, ম্ামাদের 
কাজ হচ্ছে দেশবা সন, বলা, তাদেরকে উপলব্ধি করানে' যে পুথ্ববীর 

জাতিগুলিন মধ্যে ভারতেব বি।শষ্ট দান মাছে, ভাবন্ছের একটি মিশন 

আছে, সমস্ত মানবজাতির জন্যে ৩ করতে হবে। এঠ যর্ধি আমার 

অপরাধ হয় তাহলে আপনাদে আইনে “এয শান্তি আছে আমাকে 

প্রদান করুন। আপনাখ| আমায় কারাকদ্ধ কবতে পারেন, 

শৃঙ্খলা বদ্ধ করতে পাবেন কিন্তু আমা এই পবা আমি কিছুতেই 

অন্বীকার কপবে। ন। শামি অকু্ঠ ভাবেই বলতে চাই স্বাধীনতার 

আদর্শ প্রচার কবা আইনের কোন ধাবাতেই অপ*ধ নয় 

বারান্দ্রকুমার তাব জবানবন্দীতে বললেন, “মামি আমার বন্ধু 

অবিনাশ ভট্টাচাধ্য ও ভূপেন দণ্ডকে নিয়ে 'যুগান্তর' পাত্রিকা বের 

করেছিলুম । এঁরা আমার বিপ্লব প্রচেষ্টাব সঙ্গে সংগ্লিইই ছিলেন না। 

আমিই উল্লাসকর ও উপেন্দ্রকে নিয়ে বিপ্লবকাধ্য আরম্ভ করেছি। 
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ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আসামীদের মধ্যে নরেন্দ্র 

গোসাইও আমাদের সঙ্গে ছিল। দেশের লোককে সাহসের সঙ্গে 

মৃত্যুকে আলিলন করতে শিক্ষা আমর! দিয়েছি ।**"কেন এইনব কথ! 

আমি স্বীকার করছি? আমাদের দলের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত 

হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেছিল যে তারা সব কথাই অস্বীকার 

করবেন। কিন্তুআমি এদের মত ফিরিয়েছি ।**সকলকে লিখিত 

জবানবন্দী দিতে বলেছি । আমার ধারণ] এই যে, আয়োজন যখন 

প্রকাশ হয়েছে তখন আর এব দ্বার! জাতীয় স্বাধীনতার সম্পর্কে আর 

ফল লাভের আশা নেই | আমাদের মাধ্য যারা নির্দোষ তাদেরকে 

রক্ষা কর! আমাদের কর্তব্য। আর সেজন্য, প্রকৃত মাসামীকে 

শ গ্রবতী করে দেওয়। দরকার ।, 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাঁপ্যায় তার জবানবন্দীতে বললেন, “ইংরাজ 
সরকারের উচ্ছেদসাধন করবার জন্যে আমিই বিপ্লবী দলে নেতৃত্ব 

করতুম। মতক্ষণ কলকাতায় থাকি, আমি ছেলেদেৰ অর্থনীতি, 
রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে থাকি । আমিই তাদেরকে" আমাদের 

দেশের অবস্থা ও স্বাধীনতালাভের আবশ্যকতা শিক্ষা দিতে চেষ্ট। 

কবি ''শিক্ষা দিই যে আমাপিগকে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা। মর্জন করতে 

হক । দেশময় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করে আমাদের মত প্রচার করতে 
হাব, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে আর ঠিক সময উপস্থিত হলে 

বিব্রোহ ঘোষণা করে কার্ষে প্রবৃত্ত হতে হবে ।.আমি এসব কথা 

এজন্য স্বীকার করলুম যে নির্দোষ লোক যেন শাক্কি না পায়।*"" 

[রও বললুম এইজন্যে যে যারা একাজ চালাবে তার! ষেন 
অ'ধকতর সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে পারে । 

উল্লাসকর দত্ত তার জবানবন্দীতে বললেন, “ইংরাজ রাজত্বের 
উচ্ছেদসাধন আমার জীবনের ব্রত। এই মহাকার্্য সম্পাদনের জন্যে 

'আমি নিজের জীবন বিপন্ন করে বোম। তৈরী করেছি ।'.*বারীনদা, 

আমি, উপেনদাঃ ইন্দু, প্রফুল্ল, বিভূতি এরাই প্রকৃত কার্য্যকারক। 
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আম্মুর এই সব স্বীকারোক্তি করার উদ্দেশ্য এই যে নির্দোষ ব্যক্তি 

যেন দণ্ডিত ন। হয়।” 

আদালতে বিপ্লবীদের এই প্রকার নির্ভীক স্বীকারোক্তি লক্ষ্য 
করে মুগ্ধ হলেন বিচারক । 

বিপ্লবীদের মনে এমন তেজ ও সাহস এসেছিল অরবিন্দের আদর্শ 

হতে। 

এই সময় আর এক অঘটন ঘটলো ৷ ইংরাজ পুলিশ মহা রাষ্ট্র- 

কেশরী তিলকের ওপর শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো! । 
অরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লধীগণ গ্রেপ্তার যেছেন জেনে তিলক তাঁর 

পত্রিক “কশবাী'তে ছু'টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯০৮ সালের ১২ই 

মে তারি'ণর সখ্যায় লিখলেন "7710৩ ০9000:৮5 1201১101000৩ 

(দেবে হুঙ্গাগ্য ) মাব ৯ই জুন তারিখে লিখলেন “খত 2১006৫125 

21০ 13001050105 ( এই সকল প্রতিকার স্থারা নয় )। 

এ ছু'টি প্রবন্ধে তিলক লিখলেন, বৈদেশিক স্বৈরতান্ত্রিক শান 
পদ্ধতি বরদাস্ত কর! হবে না। বৃটশখ সরকার নিরঙ্কুশ দমননীতির 

দ্বারা ভারতবাসীদের রাষ্ট্র ক চেতনাকে খব করতে পারনেন না 

প্রবন্ধ ছুটি পাঠ করার পর বৃটিশ সরকার তিলকের প্রতি রুষ্ট 
হলেন এবং তাকে ছু'বছবের ক্ষন্যে নিবাসনদণ্ড দেন ' 

১৯০৮ খুষ্টাব্বের *১ই আগষ্ট' এই পিনটি বাংলার বিপ্লবী 

আন্দোলনের এক অগ্রিক্ষরা দিন । এই দিনে ফাসি হলো ক্ষুদিরাম 
বসুর । 

জেলে নসে অরবিন্দ, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্ললীব! এই খবর শুনতে 
পান। 

এই জময় বাংলাদেশ প্রায় নেতাশুন] হয়ে পড়লো ৷ বিপ্লবীরা 
কাকে নিয়ে বা কার নির্দেশে কাজ চালিয়ে যাবে সেই কথা চিন্তা 
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করতে লাগলেন। কারণ তারা দেখলেন, অরবিন্দের মত নেতা 

জেলে, বিপিনচন্দ্র পাল বিলেতে এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্য'য় মৃত ৷ 

এমন অবস্থায় তারা শেষকালে শ্টামনুন্দর চক্রবতীকে নেতা মনোনীত 
করলেন। 

শ্যামস্ুন্দরের ওপর খর দায়িত্বভার এসে পড়লো তিনি একা 

“বন্দে মাতরম্ পত্রিকা সম্পাদনা, আলিপুর বোমার মামশার তদির 
এবং বিপ্লবীদেব দেখাশোন। সবকিছু করতে লাগলেন । 

অনেকে ভযে বিপ্লবীদের সঙ্গে কথা৷ বলতো। না । যে সকল বিপ্লবী 

তরুণ জেলেব বাইরে ছিলেন তাদের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কথা- 

বাতা হতো। না 

এই বুঁঞ্চকুম।র মিত্র অ বিন্দ 9 তাব সহকমীদের মুক্তিব জন্য 

ব্যবস্থা গ্রহণ ৯ধতেশ ভিনি 'বববিশ্দ ডিফেনস্ ফণ্ত খুশলেন “বং 

তাঁত জনা পলা ৭০ হাঙ্গর টাক' * এই টাক ধৃত বিপ্রবখদের 

মামলাব জনা 14৮ কবাপ বাংস্থা “লা 

কষ্ণকুনাব শি তধনশাব দিন খা তশানা কবির , যাখশকেশ 

চক্রবত 7; ক *"প মন” শকহাজাব শাক! শি পথে অন্রিন্দের পক্ষে 

ওকালটি কবাব ছনে। নিযুক্ত কখলেন।  এংগব অন্কে ৩কণ কিল 

ও বারিস্টার তরুণ 'লগ্রবীদের পক্ষ সমর্থন করতে এগিঘে এলেন। 

ানিপুব ম্যাজিস্টেটের আদালতে মাম” চলতে লাগপো। 
একুশ দিন মামল! চলার পর ব্যোমকেশ চক্রবঙীর পেছনে একুশ 

হাজাব টাক? খবচ হয়ে গেল। 

বিপ্রবীরা দেখলেন, ফণ্ডে আর বেশী টাকা নেই । সুতরাং তারা 

ব্যোমাকশকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। 

ব্যোমকেশ চলে গেলেন। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাঙ্ষী 

হলেন ন! । 

তার বদলে তখনকারদিনে তরুণ ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাস এগিয়ে এলেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে অরবিন্দের পক্ষ 
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সমর্থন করে মামলা চালাতে রাজী হলেন। তবে তখন 

তার অবস্থা আদৌ ভাল ছিল ন! বলে এবং আইনের পুখিপুস্তক 

কিনতে হবে বলে নগদ পাঁচ হাজার টীাক। নিলেন বিপ্লবীদের কাছ 
থেকে। 

তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে আরও অনেক উকিল-ব্যারিস্টার 

অন্যান্য বিপ্লবীদের পক্ষে বিন। ফিতে মামল। চালাবার জন্য এগিয়ে 
এলেন ) তারা হলেন রজত রায়, বি. সি. চ্যাটাজ্জি, নরেন্দ্রকুমার বস্থু, 
বিজয় কষ্ণ বনু, শবতচন্দ্র সেন ( দেশবন্ধুব শুগ্লীপতি ), পি. মিএ ণ্বং 

আনন্দমোহন বায় প্রধান। 

তিশ মাস মানলা চলার পৰ দাষ্র শাদালতে গ্ানাস্তরিত 

করা হলে । শরকাব গক এপশ জাবালো ভাবে মামল। পবিচালন। 
করাত .!গেন। বিচাবপতি হলেন লগ্নে অন্বিন্দেব সহপাগী এবং 
আই. [1 «লস শবনক্ষায "দ্বতাখ স্থশতিপালী 2১ বাঁচ কুফট. | 

সবকা প৯ খ্যািক্টার লেন নিই স্টন, মি ঝটন ও মিঃ 
উ*৪%5 ভারে সহ টাধা হাল সবকাত উা তল মানা ঠাষ বিশ্বাস । 

সঞ€ক1ব পক্ষ হ"* মারল ব শিব “ পপত ল'গলেন প্রলিশেব 'স. আই. 

ডি হনসাপক্টুধ মৌলপী সামস্ল অ'লাম 

দিনে পর দিন আদালত প্রাঙ্গণ তে কে লোবারৎ হয়ে উঠালা | 
সবলব মুখে এ এক মন্ত্র থিন্দে মাতরম্? 

এপ বর চাব দিন বিচাবের পর এই মামলার প্রথমণারেব মত 

যবনিকা পড়ালা। এই সমাযর মধ্যে অনেক কিছু অঘটন ঘটে 

গেল। রাজসাক্ষী নরেন গাসাই তাব শব সঘাতকতাব জন্যে 

বিপ্লবী কানাই ও সত্যেনের হাতে নিহত হলেন। 

দ্বিতীয় ঘটনা হলো ছোট লাট এগ. ফেজ্রারকে হত্যার চেষ্টা । 
২৯০৮ সালে ৭ই নভেম্বর তা'রখে ব ব্কাতায় ওভারটুন হলে এক 

জনসভায় এসেছিলেন ফেজার। (ফেই সময় আড়বালিয়ার বিপ্লবী 

যুবক ছিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ফেন্রারকে লক্ষ্য কবে গুলি ছেশড়েন। 
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দুঃখের বিষয় ভাব রিভলভারটি খারাপ ছিঙ্গ বলে সে যাত্রায় ফেজার 
বেঁচে গেলেন। 

তৃতীয় ঘটনা হলো পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্ব্যোপা- 

ধ্যায়ের হত্যা। ইনি মজ:ফরপুর হত্যাকাণ্ডের অন্বতম শহীদ প্রফুল্ল 
চাঁকীকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্ট1 করেছিলেন। তার সেই সাহসিকতার 

পুরস্কার স্বরূপ রাজসরকারের বিশেষ কপা লাভ করেছিলেন। কিন্তু 

তাকে আর বেশী দিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলো না। ১৯০৮ 

সালের ৯ই নভেম্বর রাতেব বেলায় বিপ্লবীদের পিস্তলের গুলিতে তাকে 

প্রাণ হারাতে হলো । 

চতুর্থ ঘটনা হলো কযেকজন জননেতার নিবাসন। ইংরাজ 

পুলিশরা ভাবলে। এই সকল জ্রননেনারা বিপ্লবীদের পেছনে থেকে 

বিপ্লবের কাজে উন্বানি দিচ্ছে । স্মুতবাং এদেব গাগে জেলে পোড়৷ 
উচিত। তাই ৮১৮ সালের রেগুলেশন আইনে বলে ১৯৮ সালের 

ডিসেম্বর মাসে ন'জন দেশনেতাকে বিনা বিচারে জেলে আটক করা 

হলো । সেই ন'জন নেতাদের মধ্যে ছিলেন “বন্দে মাতরম্' পাত্রকার 
তৎকালীন প্রবীন সম্পাদক শ্যামস্ন্দর চক্রুবত্তা, “সপ্ীখ্ঘনী” পত্রিকার 

সম্পাদক কৃষ্চকুমার. মিত্র, দেশমান্য অশ্বিনীকুমার দত্ত, 'নবশক্তি” 

পত্রিকা সত্বাধিকাঁরী মনোরপ্ন গুহঠাকুরতা, অনুশীলন সমিতির 

পুলিনবিহারী দাস, শচীন্দ্রনাথ বনু (কৃষ্কুমাব মিত্রের সহকারাঁ), 

রাজ। সুবোধচন্দ্র মল্লিক, বরিশাল কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক সতীশ- 

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভূপেশচন্দ্র নাগ ( পুলিন দাসের সহকারী )। 
পঞ্চম ঘটন। হলো! সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা । 

১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর দায়রা আদালতের সামনে 
চারুচন্দ্র বসুর রিভলভারের গুলিতে আশুতোষ বিশ্বাস প্রাণ হারান । 

আলিপুরে "বিচারক বাচক্রফটের আদালতে মামলা চলতে 
লাগলো । সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন আসামী পক্ষের 

প্রধান ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসকে নানাপ্রকার যুক্তি তর্কে পরাজিত 
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করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু চিত্বরঞ্জন দাসের অপূর্ব আইন 
প্রতিভা অরবিন্দকে নানাভাবে রক্ষা করতে লাগলো । সরকার পক্ষ 

থেকে যখনি অরবিন্দকে নান। কারণে দোষী সাব্যস্ত করার কৌশল 

উদ্ঘাটিত হতে লাগলো চিতুরঞ্ন দাসের সুক্ষ বুদ্ধি ও সওয়াল 
কৌশল সেগুলি নম্তাৎ করে দিলো । তিনি এও বললেন, এই 
পণ্ডিত ও ধীশক্তি সম্পন্ন শাস্ত মানুষটির মনে স্বাধীনতাস্পুহা মাজন্ম 
লালিত থাকলেও ইনি কখনো বোমা ও গ্সিভলভার নিয়ে সশস্ত্র 

বিপ্লবে যোগদান করতে পারেন না' তাছাড়া এর বাস ছিল গ্রে 

স্বীটে 'নবশাক্ত পত্রিকার অফিসে । সুভরাং এর সঙ্গে 'যুগাস্তর' 

দ্লেক যোগাযোগ কিছুতেই থাকতে পারে না, 

চত্তরঞ্জ,নর এই যুক্তি জালে মুগ্ধ হলেন বিচারপতি, সরকার 

পক্ষের ব্যাগিস্টারও এ যুক্তর পর আর কোন মন্তব্য করতে নারাজ 

হলেন। 

শেষকালে অরবিন্দ নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে মুক্তি পেলেন। তার 
“সঙ্গে দেবব্রত বনু, নিখিলেশ্বর হেমেন্দ্র, শচীন্দ্র, নরেন্দ্র বকৃসী, 

নলিনী গুপ্ত ; বিজয় নাগ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্, পুর্ণ সেন, বারীক্দ্র 
ঘোষ, প্রভাস দে দানদয়াল, বিক্রয় ভট্রীচার্ষা, কুপ্জ সাহ। ও হেম সেন 

এই ১৭ জন মুক্ত লাভ কৎলেন। বাকী ১৯ জনেব মধ্যে ব. 'ন্দ্র ও 

উল্লাসকঠে* ফাঁসির হুকুম হলে'। উপেন্দ্র। হ্বধীকেশ, বারেন সেন, 

ইন্দ্রনাথ, বিভূতি, স্ুখীর, ইন্দু, অবিনাশ, শৈলেন ও হেমচন্দ্রের 

যাবজ্জীবন দাপান্তর বাস ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ হলো । 

নিরাপদ, শিশির ও পরেশ দশ বছবের জন্বে দ্বীপান্তর-দণ্ড পান। 

সুশীল ও বালকৃঞ্ণ পান সাত বছরের জন্যে দ্বীপাস্তর-দণ্ড। কষ্জজী।বন 

পেলেন এক বছরের জন্যে সশ্রম কাবাদণ্ড আর একজন আসামী 
বিচার শেষ হবার আগেই মারা যান। 

মিঃ বীচক্রফ টের রায় বেরুলো । ব্যারিস্টার সি. আর. দাস এই 

*রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোট্ট আপীল করলেন। ১৯০৯ সালের নভেম্বর 
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মাসে হাইকোর্টের রায় বেরুলে। | বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাসির দণ্ড 
রহিত হলো । তার! ভোগ করবেন যাবজ্জীবন দীপান্তর-দণ্ড। 

মাসামী পক্ষের সওয়াল শেষ করে উপসংহারে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন 

দাস আবেগময় ভাষায় বিচারপতি বীচক্রফটকে উদ্দেশ্ট করে বললেন, 

“মামি মাপনার সামনে এইটুকু নিবেদন করছি যে এর পরে যখন 

বাদান্ুবাদ থেমে যাবে, যখন এই সব আন্দোলন আর হুলুস্থুল স্তব্ধ 

হয়ে যাবে--এই শ্্রীমরবিন্দও যন দেহত্যাগ কবে পরলোকে চলে 
যাবেন, তারও পবে জগতেব লোক খলবে যে. ইনি ছিলেন দেশ- 

প্রেমের অমর কবি, ইনি ছিলেন জাতীয়তাব অগ্রদূত শর মানব 
জাতির নিংম্বার্থ প্রেমিক। ইনি যখন এ জগতে থাকবেন না তখনও 

এর বাণী কেবল ভারতের মধোই নয়, এ দেশ ছাড়িয়েও দুর- 

দুরাস্তরে সাগরপারে দেশবিদেশে উদ্দগ্রভাবে অনুরণিত হতে 

থাকবে ।'*, | 

সেদিন সত্যত্রষ্টা ও কবি চিত্তরঞ্জন দাসের কথা পরব্তা কালে 

অক্ষরে অক্ষরে সত) হয়ে উঠলে। | আক্র মহাযোগী মর বিদ্দের বাণী 
বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার প্রতি ভক্তিনভ্র ভাব ও শ্রদ্ধার 

বিশ্ববাসীর। মাথ। নত করে, 

কারাবাসকালে অরবিন্দ যে সমস্ত অভিচ্ছতা লাভ করেছিলেন 

তার একটি নাতিনীর্ঘ বর্ণন। দিয়েছেন “কারাকাহিনী' নামক পুস্তকে । 
তিনি বাংলাভাষায় এই গ্রন্থ লেখেন। এতে তার রসিক মনের 

নিদর্শন অতি উত্তমরূপে ধরা পড়েছে £ আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ 

ছিল, সাজসরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহদয় কর্তৃপক্ষ অতাঁথ- 

সংকারের ক্রটি করেন নাই। একখান। থালা ও একটি বাটি উঠানকে 

স্থশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাক হইলে এই আমার সবন্থ 

স্বরূপ থালা বাটির এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে, প্রঃণ 
উপমা পাইয়া! রাজভক্তির নির্ল আনন্দ অন্থুভব করিতাম। 

দোষের মধ্যে ধালাও তাহ! বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে,' 
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একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণমান দরবেশের 
ঠায় মগ্ডুলাকারে নুত্য করিতে থাকিত ; তখন এক হাতে আহার 

করা, আর এক হাতে থাল। ধরিয়া থাক। ভিন্ন উপায় ছিল ন|। 

নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুখান্ন লইয় তাহা 
সলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটাই আরও 
প্রয় ও উপকারী জিনিস ছিল। ইহা! জড় পদার্থের মধ্যে 

যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্বকার্ষে 

ঘভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে,__জ্রজ, শাসনকর্তা, পুলিশ, 

শুল্ক বিভাগে কর্তা, মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, 

ধর্মোপদেই্টা, যাহ বল, তাহাই বলিবা মাত্র হইতে পারে, যেমন 

তাহাব পক্ষে তদস্তকাবী, অঙিষোগ কতা, পুলিশ বিচারক, এমন কি 

মময় সময় বাদীর পক্ষের কৌন্শিলারও এক শরীরে এক সময়ে 

প্রীতি সাঁম্মলন হওড়1 সুখসাধ্য ;__-আমার আদরের বাটিরও তদ্রপ। 

বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটিতে জল 
নিয়া শৌচক্রিা করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, সান 
করিলাম, মল্পক্ষণ পবে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল ব' 

তরকাঁর দে*য়' হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন 

কবিলাম। এমন সবকার্ষক্ষম মূল্যবান বস্ত ইংপ।জের জেলেই 1ওয়! 

সম্ভব। বাটি আমাব এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগ 

সাধনের উপায়-ন্বরপও হইয়া দাড়াইল। ঘ্বণা পরিত্যাগের এমন 

সহায় ও উপদেষ্টা কোথায পাইবে? নির্জন কারাবাসের প্রথম পালার 

পরে যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখ হয়, তখন আমার 

সিভিলিয়ানের অধিকার পথকীকরণ হয়,_কর্তৃপক্ষ শৌচক্রিয়ার 

জন্য স্বতগ্ উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাস কালে 

এতদ্বারা এই অধাঁচিত দ্বণা সংযম শিক্ষা লাভ ংইল। শৌচক্ক্িয়ার 

সমন্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিভ ।, 
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১৯০৯ সালের ৬ই মে। জেল থেকে বেরিয়ে এলেন অরবিন্দ । 
বাইরে এসে দেখলেন বাংলার অবস্থা শাস্ত। বিপ্লবীদের মধ্যে 

অনেকে গেছেন নির্বাসনে, অনেকে ফাসি কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেছেন, 
অনেকে হাজতবাস করছেন, অনেকে আবার চলে গেছেন সুদূর 

ইংলগ্ডে | যারা বাইরে আছেন তারা আত্মগোপন করে এদিক 

সেদিক ঘোরাফেরা করেন। সবদ। সতক থাকেন কখন পুলিশের দৃষ্টি 

এসে পড়বে তাদের ওপর । 

মুক্তি পাবার পর অরবিন্দ কলেক্র স্কোয়ারে “সঞ্জীবনী' অফিসে 

এলেন । কৃষ্ণকুমার মিত্র তখন নিবাসন দণ্ড তোগ করছেন তার পুত্র 
স্ুকুমাব মিত্র অরবিন্দ, তার স্ত্রী ও ভগ্নীর দেখাশোন"ব ভার শিলেন। 

অরবিন্দেব সঙ্গে জলের ওয়ার্ডার ধরম মিও এলো । সে 

“জলে থাঁকার সময় অবধিন &১ দেখে ঘুগ্ধ হগে যার সরবিন্দের 

নির্বাসনকালে সে দীর্ঘ এক বছর তার সেবা! করে এসেছে । অব।বন্দ 

যখন মুক্তি পেলেন তখন ধর্ম নিংও তার সঙ্গে এলো 'সঞ্জীবনী'র 

অধিসে। 

আগেই লিখেছি, জেল থেকে বেবিষ়ে আসার পর অরবিন্দ 

মনোমত সঙ্গী পেলেন না। অন্তরঙ্গ কমীরা৷ সকলেই জেলে বা 

নির্বাসনে রয়েছেন। বিপিনচন্দ্র পাল লগুনে গিয়ে ইংবাজ*তে 

একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন। মডারেটপন্থ। স্থুবেন্দনাথ 

বিলেতে গিয়ে বিপ্লব থামাবার জন্যে নতুন শাসনস স্কার দাবী 

করছেন। জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্রগুলি_-“দন্ধ্যা' 'যুগান্তব 
'নবশক্তি' ও "বন্দে মাতরম্, এর অস্তিত্ব শেই। 

এব ওপর চ।রদিকে কেমন যেন এক সন্ত্রাসের ভাব বিমান 

দেখা গেল। এই অবস্থায় অরবিন্দ কিছুতেই স্থির করতে প'রলেন 

না ভার আগামী দিনের কমপন্থা কি হবে। 

এই প্রকার চিন্তা করছেন অরবিন্দ এমন সময় তার সঙ্গে দেখা 

হয়ে গেল গিরিজা শঙ্করের | 
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গিরিজাশঙ্কর হ্ছেন “বন্দে মাতরম্-'এর পুবেকার কর্মকর্তা 

ছ্যামনুন্দরের ছোট ভাই। 

গিরিপ্রাশঙ্কর বললেন, আমি একটি ইংরাজী ভাবায় সাপ্তাহিক 

পত্রিক। প্রকাশ করতে চাই । আপনি যদি এর সম্পাদনাব কাজ নেন 
তাহলে ভাল হয়। এর নামকরণও করবেন আপনি । 

অরবিন্দ সম্মতি দিলেন। সেই সঙ্গে বললেন, নতুন পত্রিকার 
নাম রাখুন কর্মযে।গিন। 

মাত্র ষোল টাক মূলধন সম্বল করে গিরিজাশঙ্কর কাগজ বের 

করার কাজে নামলেন । 

এই সময অরবিন্দ উত্তবপা়াল “পম বঙ্গিনী দয় ইংবাল্গীতে 

বত, "পন । 'লাবাকছু অংশ বাংলায় উ .ত করছি? দ্বাদশ 

মা যে আমি 'জলের মধ্যে ছিলুম 'স্গ্ময় দিনে পর পিন ভিনি 

শ্রী” পান আমাকে সহ ক্ষানই দিমে,গন, আর এখন যে শামি 

বেরিসে এসেটি খন “সই হ্জানটি আপনাদের কাছ প্রকাশ কববাৰ 

জন্যে গান মআাদেশ কনেছেন । নির্জন সলের দধে। আমি 
দিবানাত আপক্ষ। করতে লাগলুম, মামার ভেহবে ভগবানের বানী 

শোণনপাণ জনঙ্ক, আন গানাকে কি খলতে শান তা জানথা” জন্বো, 

আগাকে কচি কবতে হবে ত। খোঝবাব জন্য । এই নিভীনণ",লই 

এলে! খ্যাল সবপরগম শন্থুভৃতি, প্রথম শিক্ষ।। তান "ব'নাকে 

বললেন ব দ্ধন পিন কণবাব শঞ্জি ৫ ছিগ না আমি তোনাগ 

হয়ে তা ছিন7- দিয়োছি । কারণ এট গামার ইন্ডা দয় এবং 

কখনও মামার ন'শ্প্রায় ছিল না যে ত'ম এই কাজ শিয়ে থাকবে। 

তোমার জঙ্থো শাখি অন্য গাজ গিক করে বেখেছি এলং ভাব জন্যে 

তোমাকে এখানে এনেছি । মি নিছে যা শিখতে পারনি তাই 

তোমাকে শিখিয়ে দিতে এবং তোমাকে আমার কাজেগ জন্যে তৈণী 

করে তুলতে । তিনি অ'মার হাতে গীতা দিলেন। তার শক্তি আমাব 

মধ্যে প্রবেশ করলে। এবং আমি গীহার সাধনা অন্সবণ ক.তে 
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সক্ষম হলুম । আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয়নি পরস্ত অন্ভুভূতি 
উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের কাছ থেকে" 
কি চেয়েছিলেন, যারা তার কারস করবার আকাঙ্খা করে, তাদের কাছ 

থেকে ঠিনি কি চান- রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্া 

না রেখে তার জন্যে কম করতে হবে ₹ নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে 

হবে, ভগবানের হাতে নিবিবরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে : উচ্চ-নীচ 

শক্র-ঘিত, জয়-পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ জার 

কাক্তে শৈহিল্য করা চলবে না। মামি অস্থুভব করলুম, হিন্দুধেব 

প্রকৃত মগ্ন কিঃ আমর, অনেক সময়েই হিন্দুধমেব কথা, সনাতন 

ধর্মের কথা বলি? কিন্তু সে ধর্ম যে কি বস্তু ত। আমাদের মধ্যে ক'জন 

জানে * অন্যান্থ ধনের কথ হচ্ছে বিশ্বাস ও ০তবাদ বিস্ত 

সনাতনধ্ হচ্ছে জীবনই) এটি এমন জিনিস য। শুধুই বিশ্বীস 

করবার নয়, পৰস্ভ জীননে ফুটিয়ে তোলশাব মানবজাতিধ 

মুক্তির জন্য এই ধর্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের 

নিংসঙ্গত'য় "পাষণ কণা হয়েছে অন্যান্য দেশের মত সে নিজের 

জন্যে উঠছে না অথবা যখন ০1 শক্তিমান হযে তখন দুর্ববলকে 

পদদলিত করবার জন্যেও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্োোতি তাকে 

দেওয়। হয়ছে, জগৎ মাঝে তাই বিকিরণ করবাব জন্যে সে উগছে। 

ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্যে জীবন যাপন করেছে, “নজের 

জনে; নয়, আগ তাকে যে বড় হতে হবে তাও তাব নিজেব জন্যে নয়, 

মানবজাতির জন্যে |" 

“জেল আমাকে যে মানবজগৎ থেকে আড়াল কে রেখেছে সেই 

দিকে আমি তাকালুম, কিন্তু দেখলুম আমি আর জেলের উচ্চ 

দেওয়ালেব ম্ধ্য বদ্ধ নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব । 

আমার সেলের সম্মুখবন্তা বৃক্ষের ছায়াতলে আমি বেড়াতুম, কিন্ত 

আমি যা দেখলুম তা বৃক্ষ নয়, জানলুম তা বাসুদেব, দেখলুম শ্রীকৃষ্ণ 
সেখানে দণ্ডায়মান, এবং আমার ওপর তার ছায়া ধরে রয়েছেন। 
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আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলুম, আবার বাস্থদেবকে 

দেখতে পেলুম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে পাহারা 

দিচ্ছিলেন। আমার বিছানাম্বরূপ যে একটি কম্বল দেওয়। হয়েছিল 

তার ওপরে শুয়ে উপলব্ধি করলুম শ্ত্রীকষ্চ আমাকে বাহুদ্বয় দিয়ে 
জড়িয়ে রেখেছে--সে বান আমর বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের 1”. 

১৪নং শ্টামবাজার স্টশট। এখানে একটি বাড়ী ভাড়া নিলেন 
গিরিজাশক্কর | স্থাপন করলেন শ্রীনারায়ণ প্রেস । এখান থেকেই 

১৯০৯ সালের ১৯শে জুন “কর্মযোগিন? প্রকাশিত হলে! ৷ 

পত্রিকার প্রচ্ছদ পটে শোভা পেল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রী ও 

সারথি--মর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ । 
ছবির নীচ গীতার অমর বাণী জ্বলম্বল করতে লাগলো।--তম্মাৎ 

যোগায় যুধ্যম্ব যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্” । শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের 
বাণী নিয়ে 'কর্মযোগিন" তার যাত্র। স্রক করলো । 

পত্রিকার কর্মকর্তা হলেন গিরিজাশঙ্কর। সংবাদ সরবরাহ 

করত লাগলেন বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ । রামচন্দ্র 

মজুমদার, স্বুরেশ চক্রবর্তাঁ, নলিনী গুপ্ত, বিয় নাগ প্রভৃতি যুবকের! 
প্রুফ দেখার কাক্ধে নিযুক্ত হলো । মুদ্রাকর হলেন মনোমোহন 
ঘোষ । 

“ক*ম'যাগিন' পত্রিকায় অরবিন্দ যেসব প্রবন্ধ লিখলেন তা হলো 

অধ্যাত্বাদে+ক আদর্শে কমের নবরূপায়ণ। গীতোক্ত কমযোগের 

অভ্যাস না কবলে শারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে ন' আর 

স্বাধানত। এলেও তাকে রক্ষা করা যাবে না। একটি প্রবন্ধে 

লিখলেন, “...ইউরোপের অনুকরণে আমাদের সমাজকে গঠিহ করলে 
আমাদের সমাজের বেদ দূর হাব না। সমাজহিতৈষীদের এই 

অনুকরণ স্পৃহা, যন্ত্রচালিতের মত এই প্রাণহ 'ন প্রচেষ্টা এবং দোষগুণ 
যাই থাকুক ন। কেন, এতে জাতির আত্মচেতন। মুক্তি পায় না, তার 
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অধঃপতনও রোধ করতে পারে না। এ হলো সেই শাত্মিকশক্তি 

কারণ এই শক্তি দ্বারাই আমর] অস্তরে মুক্ত উদার হয়ে বাষ্্রক্ষীবনে 
স্বাধীনত। ও মহত্বলাভ করতে পারি ?.. 

ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস হচ্ছে তার অমর মহাকাব্য মহাঁভাংত 

আর রামায়ণ, ইউবোপীয় সাহিতা বা কাব্য নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির 

এই উৎস প্রসঙ্গে লিখলেন অববিন্দ 2 'রামায়ণে, মহাভাবতে, প্রাচীন 

দর্শনশান্্র, কাব্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে ও ভান্কর্ষোর মাধ্য যে ভারতকে 

আমর পাই, ভাব্তর যে বিরাট আত্মিক শক্তির পরিচয় মামবা 

পাই-_ভাব রহস্য কি? ভ্াণন বিজ্ঞানে গপীয়সী ভার * তার সমাজ 

"বনের যে অপূর্ব সৌধ গড়ে তুলেছিল ত'র ভিত্তিই বা কি? 

ক্ষত্রিম। শিখ গার বাজপুতের অনন্য সাধাবণ বীরত্ব « ভাগের ভেতব 

দিয় ভারাগব যে অপরাজেয় জ্বাবনীশক্তি গশ্ডিবাক্ত হয়েছিল, ভাব 

পেডনে কি ছল? এই যে সবাঙ্গীন নিখত বিলাট পভাপ্কা, এব 

পেছনেই ৮ কি ছল? এসব কিছ্বই সম্ভব হতো যদি ন। শ্াাত্মাব 

ও মনেক 'শক্ষায ভারত সম্পর্ণতা লাভ *বে নঠোৰ নিষমান্বনন্তিতার 

পাথে চলতো ; হী 

এভাবে অববিন্দ কর্মমোগিন' পত্রিকা মাবফৎ ভ'বতপাসীদেব 

কাছে ভাবতয় কুষ্টি * সংস্কৃতি মুল ধাবা বালে ধবলেন । 

শন্দে মাতবম্' পত্রিকায় ছিল বাক্ষনৈত্িক চেতনাঁক দিশ*শ আশার 

করম্মযোগিন আধাত্িক ”চতন। ই তই বস্তু বান্যতঃ পৃথক বলে 

প্রতি মত্ত ভলেও মাল কিন্তু ণ্ব । লার্য় বাজনীতিতে পর্মেব স্থান 

গ্বিকাল হিল এব" আাঁড৪ আছে তা লাবনী সভাতা « কুষ্টি 

কখনো ধ্বংসপাপ্নু হ্নি ভ।বতব «পর দিয়ে নানা স'যে নানা 

বকম বি'দশী বাক্রীর আক্রমণ চলেছে, ভাবত বাব বাব তার ম্বাধীনতা 

হারিয়েছে ক্ষিন্ত হাঁধায়নি ভাব ণকান্ত মাপনার ন্রিনিস “সই 

স্প্রাচীন জ্ঞাতী পাবধারা । «*র একমাত্র কারণ হপ্ল। শাবতবাসীরা 

আশ্রয় কদে আছে ধর্মকে যা নাকি আমে অন্তরের মস্তরম প্রদেশ 
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হতে ( বান্দ মাতরম্এযে স্বাধীনতার ইঙ্জিত অরবিন্দ দিয়েছেন 
তাকে কিভাবে বক্ষা করতে হবে এবং তার যথাযথ মূল্য দিতে হবে 
তাৰ কথা বলেছেন কর্মযোগিন পত্রিকায় । তার কাছে বাজনীতি 

সখের জিনিষ ছিল ন বা আত্মমহিম। গুচাবেব মাধ্যম ছিল না। 

তাৰ কাছে ব জনীতি ছিল ধ্যান, জ্ঞান, মান ও জীবনে একনিষ্ঠ 

ব্রত । তাই তিনি দেশসেবাকে সকলেব উর্ধে স্থান দ্িযেছিলেন এবং 

দেশ তাব গর্ভধারিণী জননীর তলা জ্ঞান কবে তার একনিষ্ঠ 

সবাযত বল নিজেকে প্রচার কাবছিলেন এবং /স্টশাবে নীরবে 

আপণাব কর বে গছেন 

দিন” - স্কখাবেব প্রকাশ্য জনস হাথ +এ/ঘাগিনের ভাব- 

ধ খা ব। */ ন অরবি** স্বাধীনতার জন্যে প্রাথবাব অন্তান্ত জাতি 

যে মন্দ দিহ/ ৩াব কুলনায আমব কতটুকু দি যা * স্বাধীনতাৰ 

লম্্পণ্য পৌঙগাশার হন্তে খাবা যথেগ খপ» ও নধ্যাতন ভোগ 

ব।র» এইটিই ৬গবালেখ বিধান এই মুস্যপধান্নব দাবী 
শ।”কুব।গক 1৭ খাস সন! এ মাছে ঈশ্ববেব । হ থেকে। 

অপবিসীম ছুখকগ ভাগ  খ পৰল প্রচেই হাজ কান *বাশীন 

জাতি খাধীন « বরে পাক শা এছ ঈশ্বাব্ব বিধান 

শাপখণ্গ ক" বাল গাকেন অ।বা যাগ। হলভ বায গশানন 

লাভ ক ই বাগ।হাব উৎপ 5 জনি ৭ ও এব *তীয 

শক্তি 17” হলে স্বাধীনতা জজ নণ ক্গ গ | লদ মলে যখন 7ঙ্গন 

৬ম দণ “ই ১ডাথিন পকৃত ন। কণস্থা ৯.গছ" মাত--*খন 

তিনি ণঠ * ঠাঁব কথাই াঝাতে ১যোঁশালিশ 'খাগাবে 

থা শামি ভা” হার্গ "শা ননসক্ষবে বা শান ল্ম। 

থে প+ শুনে আমি বিস্মিত ধ্টি | চাপ প্র আমি হত গ্ডে 

ক'ঠ্্য -উংবেজ »তিও তার বাজনীতি সঙ্গে শাম চিছু 

পি হা)মি তাই শ্বাস +বভে পাঁরন। যে খামাণেশ এই ক্ষণস্থায়ী 

আন্দোলন এবং শক্রিব এই সামান্য গ্রমাণ দেখেই ইংবেজ বড বকমেব 
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কোন সংস্কারের কথ। চিন্তা করবে।.*"**স্বরাজের স্বর্গ আমাদের 

অন্তরে । ভারতের গৌরবে এবং এর ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস রেখে 

এবং আমাদের অন্তরে ও জ্রাতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে 

কর্মে এবং চিন্তায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই স্বরাজের স্বর্গ আমাদের আবিস্ক'র 
করতে হবে এবং এ রক্ষ। করতে হবে।' 

“কমযোগিন' প্রকাশিত হবার ৩1৪ দিন পরে বরিশালের ঝাল- 

কাটিতে এলেন অরবিন্দ। এখানে ২৩শে জুন তারিখের এক 
জনসভায় বক্তা দেন তিনি। দীর্ঘ দেড ঘণ্টা বন্তুধার় তিনি 

ইংরাজ শীসকদে” দমননীতির সমালোচনা কবলেন। 

ঝালকারিতে বক্তত। দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন অরবিন্দ । 

এখানে আসার পব গভীর মনোযোগের সঙ্গে “কর্ম:যাগিন' পত্রিক। 

সম্পাদনের কাজে লেগে গেলেন। এ পত্রিকায় তাপ লেখ! " বন্ধ 

পাঠ করে জনসাধারণ বেশ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো । দিনের 

পর দিন পত্রিক্কাব জনপ্রিয়ত৷ বৃদ্ধি পেতে লাগলো 

কেবল রাক্গনৈতিক বষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত "হতে। না 

“কমযোগিন-এ। ধমনীতি ও শিল্পনীতি প্রপঙ্গে কিছু প্রবন্ধ 

লিখেছেন অরবিন্দ 'কমযোগিন পত্রিকায় । 

ইংরাজী “কমযোগিন' পত্রিক। বেশ জনলমাদর লাভ করলো! বটে 

কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অশিক্ষিত পাঠকর এর মমোদ্ধার করতে ন। 

পারার জন্যে মনে মনে হুঃখ অনুভব করতে লাগলেো।। তার! 

“কর্মযোগিন' অফিসে চিঠি লিখলে এই প্রকার আবেদন জানিয়ে যে 

এই পত্রিকার বাংল। সংস্করণ কি প্রকাশ করা সম্ভব নয়? 

কমযোগিনের কর্মকার! তাদের আবেদন প্রসঙ্গে চিন্তা করতে 

লাগলেন। অরবিন্দও চিন্তা করলেন। 

শেষকালে ঈশ্বরগতপ্রাণ অরবিন্দের জীবনে সেই সমস্তার সমাধান 

হয়ে গেল। উত্তরপাড়ার শ্রমজীবী সমবায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার 
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বিপ্লবীদের অন্যতম অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দের কাছে এ - 

বলেন, আমি “কর্মযোগিন'-এর বাংল সংস্করণ বের করার দায়িত্ব 

নিচ্চি। আপনি রাজী মাছেন তো £ 

অরবিন্দ হাসিমুখে সম্মতি জানালেন । 
দেখতে দেখতে হাওড়া কর্ম যোগ প্রেস হতে “কর্ম যোগিন'-এব 

বাংল! সংস্করণ প্রকাশ হতে লাগলো । ইংরাজী কর্মযোগিনে 
অরবিন্দের যে*ৰ প্রবদ্ধ প্রকাশিত হতে। সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করে 

বাংলা "নযোগিনে প্রকাশ কব। হলো । এবর ইংরাজী-না-জান' 

জনসাধাবণের মন আনকট। শাস্ত হলে। । 

এষ্ট সময হাওডা পিপলস এসোসিয়েসনে মানুষের মৌলিক 

অপিকার প্রসঙ্গে অরবিন্দ ইংরাজী ভাষায় এক সুন্দর বক্তৃত! দেন 

তা অ.শবিশেষ বালায় উদ্ধত করছি ঃ 

প্রত্যেক স্বাধীন জাতিব তিনটি মৌলিক অধিকার থাকনেই 

--সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তুত! করবাব স্বাধীনতা আর সংঘ- 

বন্ধ হন্য়ার স্বাধীনতা । এই তিনটি অধিকা?র হস্তক্ষেপ করবার 

ক্ষমতা? ক'বও নেট । বাকোর স্বাধীনতার ভেতর দিয়েই জাতি তাঁর 
ত্মোন্ভির পথে অগ্রসর হয় । সংসাদপত্রের স্বাধীনতার মধ্যেই এই 

স্বাধীনতা প্রতিফপ্সিত। আর এই ছু'বকম স্বাধীনলার পথেই দেখা 

দেয় পর পব মিলিত এক্যবদ্ধ হবার আকাঙ্। ও অধিকার 1": 

মানবসমাক্ষে কোর অপেক্ষা শক্তিশালী জিনিষ আর কিছুই নেঈ-- 
এর দ্বারাই মানবসমাজ পরিচালিত হয়ে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর 

হয় ।...ভারতবর্ষে আজ এই এক্য_-এই সংঘবদ্ধতারই সবচে"্য বেশী 
প্রয়োজন ।; 

ভারতের বিক্ষুব্ধ অবস্থা শাস্ত স্রবার জন্যে বৃটিশ খরকার এক 

অভিনব ফন্দী আটলে। | মিন্টো-মলি শাসন-সংস্কারের ণকটি খসড়া 
তৈরী করলে! বুটিশ পালবমেন্ট। পরে সেট পাঠিষে দিল ভারতে । 
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ভারতের মডারেট পন্থীরা এ শাসন-সংস্কার কাঞ্চৎ রদবদল" করে 

গ্রহণ করতে মনস্থ করলো । চতমপন্থী এখং বিপ্লবী অববিন্দ এই 

সংস্কারকে আদৌ গ্রহণ করলেন ন । তিনি ১৯০৯ খুষ্টাঞক্ের ৩১শে 
জুলাই তারিখে কমযোগিন পত্রিকায় ঞ&0 09৩18 15603 ১০ 20৮ 

5000)05-77৩25 শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক হাতে ধলেশ। 

তিনি *লখেন, “এই ভূয়া সংস্কার গ্রহণ করলে দেশের প্রকৃতই ক্ষতি 
হবে। ইংবাজ এখন যা দিতে চাইছে তা পাক গাপাশী ছাড়। 
আর কিছু নয়। কতকগুলি লোক এব দ্বাব শ্রবোচিত হলেও 

চরমপন্থীরা এই সংস্কার কিছুতেই গ্রঃণ করবে ন1।, 

এই সময় বুটিশ শেবেন্দ। শ্টাকে পনণায় শ্রেপ্তা বকাৰ মুত 

"স্বেষণ কর ছল। তবু 'বপ্লবী অ.বশন্দধ [নভীকশিন্তে নিজের 

মতামত নাক করলেন। পুলিশের ভয়ে মান্দা ভাত হলেন না । 

অরবিন্দের লেখা এই 1৮ঠিটি স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে এক 

বিখ্যাত দলি” হয়ে মাচ্ছে। চিজিন আংশিক কপ এখানে ভলে দিচিচ্ 2 

“এমন ছুটি চুড়াজ্ বাপার থটেনে যা ফলে জাশী, হাপাদী দলের 

পক্ষে শীতবত। ও প্রতীক্ষা ভাব পরিহাখ কর! এবং শাবতীয়স্স্বাধীনতা 

সংগ্রামে আাণ একবার শাদে- ল্বাঘ। স্থান প্রহণ কৰ অবশ্য করণীয় 

হযে পড়েছে * যাব শাসণস স্ক'রাবলাংক "ভারা 5" 'মতান্ত্রিক 
প্লগঠিক নবযূগে আচনা এল তশগ কব জাহির শ হযেছিল, 

'ত্ু ব্যবস্থাপক সভাগাঁলতব শিয়দাবলা পকাশিত হওখাধ 

জন্সাগাধশের বুশ্িধতেচন ব কাকে ওদে" স্ববপ উদঘাটি* পয়েকে এ 

নিবাচানক ফলাফল দ্ব।”া নতুন ব্যবস্থাপ " সভাগুঘ্লক অ বিভা 

প্রবণ ও গঠন প্রনটিত হয়ে শুডহে। * টি সযুক্ত কংগ্রেস 

প্রতিষ্ঠানের 2৬তর মধ্যপন্থী ও এ" শীয়তাবাদিদের মিলনের জন্দো 
মামাংসার নে কথাপার্তা চলেছিল তা সফল হষ্নি ; মধ্যপন্থী দলেব 

রাজনীতিক মনত ৪ পথ ভাতীয়ভাবাদিদের স্বীকাব «বে 'নতে হবে, 
মধ্যপ্স্থারা এরূপ জেদ করায় আপসের দেই চেষ্ট। ব্যর্থ হয়োছে। 
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ভাবতে মধ্যপন্থী রাক্ষনীতির পরিবর্তন নির্ভর করেছিল দু'টি বিষয় 
বন্তর ওপবে-_ প্রতিশ্রুত শ'সন-সংস্কীবাবলীর অকুত্রিমতা « সাফল্য 
এব অআনসেশাব ক্ষেত্র জাভীধঠানাদী দলের কর্ম প্রচেইট। কার্ধত দাবিয়ে 
রেখে মধাপস্থী মজলিচুদব সভাল্দধ যে স্বযোগ স্ুগ্বে দেওয়া হহেচ্ছে 
তার প্রযোগ ৷ মধ্যপন্থং শীতিব কার্যকারিতা « মধাপন্থী দল্বে 

জীবন্ত শক্তি প্রতিষ্ঠা কর'র পক্ষে ঠাদের জন্বো ক্ষেত্র পনিস্কাব হ'য় 

রয়েরে।  শাসন-সংস্কারাবঙগাতে সতাসভাই যদি নিয়মতান্ত্রিক 

প্রগতিএ প্রবর্তন হতো তাহলে ঘ্নাঞ্চলি হতে মধ্য সস্তা ক্রিয়া- 
কৌণল কতক+1 সমর্থন শোতে পাধগা | কিংব। জনগণের অ ধকাব 

লাতহব জন্যে সত প শণল মান্দোলন পবিচালনাব ক্ষম ৫1 মধ্য- 

পন্থীপণ্ব আহ বলে ক ক্ষ" দ্বার। তরা যদি প্রলাপ করতে পারতেন 

তাহ , পএক্রযা কৌশলে বার্তা সঙ্গেও তালা রাজন্তিব শক্তি 

হিসাবে তাদের ক্ষমত। ও সজীবত। প্রতচ্িত করতে পারতেন 

শাসন-সংস্কারাবলী আমাদেন দেখিযে দিয়েছে যে মধ্যপস্থী 

রাজনীতিতে অবিচলিত থেকে পশ্চাদ গমন ?নরাশ্য ও অবমানন! 

ভাডা আর কিছ্কঠ আমব। আশ। করতে পারি না গত বস্তাবে 

অভিজ্ঞ ২: দখা গিয়েছে যে, অধ্যপন্থীত। ( মডালেট ) জাতায়ত'- 

লাদিগচশর নহগোগিনা। অখ্কুল। ভিন বিরো।পতা ক তে এ? সবল 

ান্দোলন চালাত একেবারেই অসমর্থ । তাদেব নেতৃত্বে ভাবতেব 
রাজন।তিক জীবন অবসন্ন « নীব্ব হযে পড়েছে 

'আমভাথশীর ঘউনাবলাধ অকাঠ্য যু[ক্তর দ্বার। এ প্রতিপন্ন হয়ে, 

যে, আত্মশন্ত ৭ শিক্ষিএ প্রতিরোধের নীতিতে মধাপন্থী ও জাতীয়ত'- 

বাশীব মিলন হত্খেছিল বলেই ১৯৫ খুষ্কাব্দে অনুষ্ঠিত বিরাট 

আন্দোশন সাকলা * শক্তিণাভ করেছিল। ম্ুব্তে বিচ্ছেদের পর 

এই প্রবাপ (মিলংন” পুনঃ প্রতিক্গাৎ জন্য স্থবোগ-ম্তবিধা দেবার 

উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদিরা হুগলীতে সম্মিলিত হয়েছিলেন ; এবং 

সেই সম্মেলনের আর একটি উদ্দেশ্য এই ছিল যে; মীমাংসার কথা- 
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বাতীর এমন কোন সুত্র ও পন্থ। খুঁজে বের করা--যাতে উভয় 'দলই 
সংযুক্ত ক্মপ্রচেষ্টায় সম্মত হতে পারেন। মিলনের জন্তে আমরা হাত 
প্রসারিত করলেও মধ্যপন্থীরা ত৷ প্রত্যাখ্যান করেন। মধ্যপম্থীদেরকে 

সঙ্ঘবদ্ধ করে তোল! এবং জাতীয়তাবাদিদেরকে দমন করে রাখা 

হলো১--লড মঙ্লির অনুস্থত নীতি। আর মিঃ গোখেল ও স্যর 

ফেরোজ সা মেটার নেতৃত্বে পরিচালিত মধ্যপন্থী দলের নীতি হলো-_ 
মলির নীতিকে নিধিচারে অনুসরণ করে চলা এবং ওর সফলতার জন্তে 

পথ যুক্ত করে রাখা ও স্থযোগ-ন্থুবিধা করে দেওয়া। এই মিলনের 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে ; মধ্যপন্থীরা যে ভিক্ষুকোচিত পুরস্কার পেয়েছেন 
তা তাদের দলের মধ্যে সবাপেক্ষ। নগণ্য ও ন্যুন জনপ্রিয় সদস্তাদেব 

মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু তাদের রাজনীতিক মত ও নিয়মতন্ত 

গ্রহণের জন্যে জেদ প্রকাশের দ্বারা তার আপন দেশবাসীদের সঙ্গে 

মিলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ;. তাতে বোঝ যায় যে, তাদের 

অবলম্িত পন্থার যাবতীয় উদ্দেশ্য এবং ওর সমর্থনযোগ্য বাজনীতিক 

কারণ লোপ পাওয়া সত্বেও সেই পথ অনুসরণ করে চলাই মধ্য 

পন্থিদের অভিপ্রায় । গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বিডম্বিত এব অপমানিত 

হয়েও তার! নিজেদের মধ্যাদা পুনরুদ্ধারের কোন পথ খু'জে পাচ্ছেন 
না; কিংব! লর্ড মলির প্রদত্ত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে 

ভারতীয় জনগণকে তার। বিভ্রান্ত করেছিলেন, ওদেরকেও কোন 

পরিষ্কার এবং যুক্তিসম্মত উপায় বলে দিতে পারছেন না: 
মধ্যপন্থী মজলিদ দেশের জাতীয়তাবাদের বিপুলায়তন 

মনোভাব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, সংস্কারোত্তর ব্যবস্থাপক 

স্ভাগুলির নির্বাচক মণ্ডলীর হ্যায় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নির্বাচন-মগুঙ্লী 

গঠনের দ্বারা জনপ্রিয়তা ও শক্তিলাভের দ্বারচলি ইচ্ছে করে 
বন্ধ করে দিয়েছে; এবং যে নীতি দারুণ হ্র্যোগের দিকে চালিত 

করেছে তাতেই অবিচলিত থেকে এ আতআ্মবিনাশের পথ পরিস্কার 

করে রেখেছে ; ফলে অবসাদ এবং জনগণের ওদাসীম্য অবজ্ঞা ও 
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বিরোধিতার দরুন এই মধ্যপন্থী মজলিসের ধ্বংস অনিবার্ষ। 

জ্রাতীয়তাবার্দিরা বদি এখন সরে পড়েন তবে হয় জাতীয় মান্দোলন 

লোপ পাবে, অথবা তাদের পরিত্যক্ত স্থান অন্তায় ও হিংসাআ্ক 

কাজের দ্বারা পুর্ণ হবে। দেশে উন্নয়ন-প্রয়াপী ও মুভিকামী 
ব্যক্তিরা এই ছুটি অবস্থার কোনটিই বরদাস্ত করতে পারবেন না। 

প্রতীক্ষ। কবার কাল শেষ হয়ে গেছে । ছুটি বিষয় আমাদের 

কাছে পবিষ্কার হয়ে রযেছে। প্রথমত জাতির ভ বসত আমাদের 

হাতে আর দ্বিতীষত এ গড়ে তোলার জন্যে মামবা মধ) পন্থী দলের 

কাছ থেকে কোন রকম আন্তরিক মহযোগিত' আশ করতে পারি 

না। মামাদেব ধা কবণীঘ তা আমাদেরকে নিজেব শক্তি ও সাঃসেই 

করতে হবে । তাহলে আস্থুন আমরা সাহসী দৃঢ়প্রতিচ্জ ও দেশপ্রেমিক 

বাক্কিছেন মতো। এই ভগবদ্দত্ত কাজে মাত্মনিয়োগ কবি। আর 

কার্ধ-সাধনার্থ বিপুল ত্যাগ স্বীকার কবতে ও মহাসংকন্টর সম্মুখীন 
হতে প্রস্তত থাকি; কেন না আমাদের ব্রতও মহান। “মন কেউ 

যদি থাকেন যারা নিধাতনের ভয়ে সাহস ফারয়েছেন তারা একপাশে 
সরে থাকুন। এমন কেউ যদি থা.কন যার। মনে করেন যে য়্যাংলে। 

ইপ্ডিয়ান তোবামোদের দ্বার কিংবা ইংবাঁদ্বী উপারনীতিকতার সঙ্গে 

কপট প্রণয়ের অভিনয় কাবে প্রচেষ্টার আবশ্বকত আর বিপদের 

অনিবার্ধতা পরিহার করতে পারেন, তারা এক পাশে সরে থাকুন। 

এমন কেউ যদি থাকেন ধারা অকিঞ্চিংকর লাভ কিবা অসার অন্ু- 

গ্রহের দানে তুষ্ট থাকতে প্রস্তত, তারা এক পাশে সরে থাকুন। কিন্তু 

ধারা জাতীয়তাবাদী নামে অভিহিত হবার যোগ্য তাদের সকলকে 
সাড়া দিতে হবে এবং নিজ নিজ কর্তব্যভার বহন করতে হবে। 

'আইনের ভীতি তাঁদের জন্যেই যারা আঈন ভঙ্গ করে। 

আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ ও ন্যায়সঙ্গত, নিলঙ্ক ও অনিন্দনীয়, 
আমাদের পন্থা! শাস্তিপূর্ণ, কিন্ত অবিচলিত ও নিভাঁক। আমরা আইন 

ভঙ্গ করবো না, সুতরাং আইনকে আমাদের ভয় করবার কোন 
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দরকার নেই। কিন্তু কলুষিত পুলিশ, অবিবেকী রাজকর্মচারী কিংবা 
একদেশদশী বিচার-আঁদালত যদি অবৈধ রাজ-অনুজ্ঞা, উৎকোচ দানে 
সংগৃহীত মিথ্যা সাক্ষ্য অধবা অন্যায় সিদ্ধান্তের দ্বারা পুরোবর্তী 
ব্যক্তিদেরকে হয়রান করবার জন্যে আমাদের রাজনীতিক কর্মধারার 

ন্যায়সঙ্গত প্রচারের স্বিধা গ্রহণ করেন-_ তাহলে স্বাধীনতার 

অভিধানে আমাদের অবশ্য দেয় শুন্ক প্রদান করতে আমরা কি 

স্কুচিত হো? আমর। কি তৃচ্ছ গোপনীয়তা কিং অপমান কনক 

নিক্ফ্রিঃতার .পছনে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকবো ? আমাদের 

সভাসমিতি, আমদের সঙ্ঘসংস্থা আমাদের প্রঢার-পদ্ধতি সবস্ত 

আমাদের রাখতেই হবেঃ আর যদি নিরঙ্কুশ ঘোষনাবলীর দ্বার! 
এই সব নদ্ধ কবে দয়া হবঃ তাহলে মামাদের মাতৃভূমির 

প্রতি কর্তব্য মাম” পম্পাদন করলুম এবং সেন্ট উন্মত্ত'র কে'ন 

রকম দায়িত্ব আমার পর বতিবে না-য়, ভারতের ভেতরে 

ও বাইরে আমাদের মধ্যে অভ্যর্িত ভয়ঙ্কর ভাবে উদ্ভমশীল 
ও বিবেকহীন শক্তিসমূহর হাতের মধ্যে একটি হতাশ ও রুষ্ট 
নির্বাক জ্রাতিকে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্য ও বৈধ কাজনুতিক কর- 

প্রচেষ্টাকে নিম্পেষিত করে দেয়। শান্তিপূর্ণ ধ্-্প্রচেঈগীত ছন্যে 

কোন প্রকাব সামান্য পথও যদ্দি খোলা খাকে, ত'হলে আমবা ” গ্রাণ্ম 
পরিহাৎ করবে। না। বদি অবস্থা সঙ্গ ও শ্রার অপাধ্য করে 

তোল! হয় তব ট্রানসভালে আমাদের দেশনাসীগণকে নে মবস্থার 

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে তার 0য়েও কি তা অপন্ু৯ হাত পারে? 

কিংব। মামরা- ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার সবোত্কুষ্ট অংশ- সেই 

শরমক্ীণা ও দোকানীদের অপেক্ষাও কিবম সামর্থ্য ও আ্বোৎসর্গ 

দেখাবো য'ল1 স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণ ও স্বজাতির মগ্যাদার জন্যে 

সেখানে প্রসন চিন্তে হুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করছে ? 

'আমাণ্র প্রচেষ্টা কিসের জন্তে ? পুর্ণাঙ্গ আত্মবিকাশ আমাদের 

লক্ষ্য। অধিকতর দূরবর্তী লক্ষ্যে পৌছবার প্রাথথামক সোপান স্বরূ। 
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আমাদেরকে ইত্যবসরে অপেক্ষাকৃত কম অনুকুল অবস্থা যেরূপ 
ক্রটিপূর্ণ আত্মোন্নতি এবং অসম্পূর্ণ স্বাযত্বশান লাভ সম্ভব; তাই 
লাভ করতে হবে। আমরা য। চাচ্ছি তা এই যে আমাদের 

নিজেদেব প্রতিষ্ঠানগুলির ভেতর দিয়ে কিংবা দেশের আইনের দ্বার! 
আমাদেব জন্যে প্রদত্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দ্রিয়ে স্বায়ত্তশাসন 

বিবন্তিত করে তোল। । পরিচালন করবার মত কতক পরিমাণ শাসন- 

ক্ষমতা! ছাঁড়। শেষোক্ত উপায়ে এপ বিবর্তন সম্ভব নয়। শ্রতরাং 

এই সম্য-প্রবর্তিত কৃত্রিম পবিকল্পনা চাষ্ট না। কিন্তু আমবা 

চাই, ল€ মলির শাসন সংস্কাবাধলীতে যে গণতাঁন্ত্বিক নীতি উপেক্ষিত 

হয়েছে সেই নীতির ওপব প্রন্ষ্িত এংটা। সংস্কার, ধম জাতি বা 
সম্প্রদায় নি?িশেষে গঠিত লেখাপড়া-জান। একটা নিধাচক-মগুলী, 

বর্জন-ক্ষমতাধুক্তাবধ।ন হতে যুক্ত স্বাধীনতা, আইন-প্রণয়ন ও ধিক 

ব্যাপারে এবং স্বৈরাচাবী শাসন-বি ভাগীয় কমচারা-মগ্ুলকে কতকটা 
নিয়ন্ত্রণ করবাব মতো কার্যকবী ক্ষমতা । সবকাগী শাসন বিভাগকে 

আমলাতন্ত্রে হাত হতে জনগণ্ব হাতে ক্রমশ? হস্তাশ্তবিত কবাও 

আমাদব দাপশী। যে পধন্থ ন। এই সমস্ত দারা পুবণ হব, সে পর্যন্ত 

আমর। সহযোগিতা কবতে অন্বীঙ্কাব কবে চাশ দেবা এবং এরই 
নাম নিক্ক্রিয় প্রতিরোধ ।” আমবা ০সই চাপ দলা আইনেপ মার 
মধ্যে থেকে । কিন্তু সেই সীমানদ্ধতাঁব কথ বদ দিলেও কতদূর পর্যস্ত 
আমব! এর প্রয়োগ করবো তা নির্ভর কর অধস্থান্ুষায়ী ওচিত্যের 

ওপর এবং যে পরিমাণ প্রতিরোধ মামাদেবকে মতিভ্রম করতে হবে 

তাব ওপর । 

“আমাদেব নিজেদের প-ক্ষ সমাধান করাব জন্যে ঝড় ও জরুরী 

সমহ্যাগুলি রয়েছে । জাতীয় শিক্ষ। অবসম হরে পড়ে উনতিক 

উদ্দীপনা ও আধিক সাহাযা ন! পেয়ে, এবং এন্দপ বন্ধনমুক্ত বৃদ্ধি- 
বৃত্তির ভাবে যা এর সংহতি ও পথের বিদ্বগুলিকে অপসারিত করবার 

পক্ষে যেষ্ট তীক্ষ ও নির্ভয়। যে সালিসের আন্দোলন প্রারস্তে সফল 
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হয়েছিল তা নির্যাতনের ফলে স্থগিত রাখা হয়েছে। স্বদেশী গ্রহণ 

ও বিলাতী বর্জনের আন্দোলন নিজের বলে আজ পর্ধ্যস্ত চলছে। 

কিন্তু অগ্রগতির এখন আর সেই দ্রুতত1 এবং বলিষ্ঠ সংকল্পের সঙ্গে 
অনিবার্ধত। নেই যা ওকে সামনের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 

সামাজিক সমস্তাগ্ুলি আমাদেরকে চিস্তান্বিত করে তুলেছে আর 

এগুলিকে আমরা আর অবহেল। করতে পারি না। আমাদের দেশে 

গত শতাব্দীতে উপেক্ষিত জ্ঞানের সংগঠন-ভার আমাদেরকে অবশ্যই 

শিতে হবে। সর্বনাশ! ব্যয়বন্থল বুটিশ আদ্দালতে মামলাবাঁজির 

শয়তানী আশ্রয় হতে আমাদের সামাজিক এবং অর্থনীতিক উন্নয়নকে 

নিমুক্ত করতে হবে। শিল্পলম্পকফিত স্বাধীনতা এবং অণ্নীতিক 

প্রাচুরধষের অভিমুখে আন্দোল*কে পরিচালিত করবার জন্যে 

আমাদেরকে "গার একবার চেষ্টা করতে হবে ।? 

“এইসব হলো শ্দামাদের উদ্দেপ্ঠ-যাব জন্যে ভারতেব জাতীয় 
শক্তিকে সংহত কব! দরকার। আমাদেব ওপরই কার্যভার নাস্ত 

হয়েছে, একমাত্র আমাদের মধ্যে সেই নৈতিক উৎসাহ বিশ্বাস ও 

ত্যাগের ইচ্ছ। রয়েছে-_যা কাজ সম্পাদনের জন্তে চেষ্টী কবতে আর 
অনেক দূর পর্য্স্ত 'যেতে পাবে। এইজন্যে সবার আগে দরকার 
জাতীয় দলকে সংঘবদ্ধ করে ঠোলা। দেশের সমস্ত বৃহৎ খেন্দ্র- 

গুলিতে কার্ধভার নেবার জন্যে আর জাতীয়তা বাদীদের কমতৎপরত। 

প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে উপায় নির্ধারনার্থ যেসব নেত ভাড়াত।ড়ি সম্মিলিত 

হবেন তাদেরকে সাহায্য করার জন্তে আমি সেই দলকে অন্ভুরোধ 

জানাচ্ছি । জাতীয়তাবাদিদের একটি পরিষদ স্থাপন আর আগামী 
বছরের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে দলের একটি সভার অধিবেশন 

বাঞ্থনীয়। দেশের সর্বত্র জাতীয়তাবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠা করাও 
আবশ্যক। এই সব কাকজ্জ যখন সমাধা করবে। তখনই আমর! 

আমাদের কার্ধক্রম প্রস্তুত করে প্রকাশ করতে আর ভারতের 

রাজনীতিক জীবনে আমাদের উপযুক্ত জায়গায় বসাতে সমর্থ হবে। । 
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এই সময় কলকাতার কুমারটুলির এক জনসভায় অরবিন্দ বক্তৃতা 
দেন। তাতে তিনি জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন বেন তিনি শাসন 
সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তিনি বললেন, *“*"এই শাসন সংস্কার 
নিতান্তই অস্তঃসারশৃন্য। ভারতবাসীর স্বার্থ আর ইংরেজের স্বার্থ 
এক নয়--এমন অবস্থায় ইংরেজের অনুগ্রহের দানকে আমি সন্দেহের 
চোখে না দেখে পারি না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, 
যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শাসকবর্গের হাতে রয়েছে, প্রস্তাবিত এই 

সংস্কার গৃহীত হলে তারা সেই ক্ষমতা ত্যাগ করবে । এই সংস্কার 
আমাদেরকে লক্ষ)্রষ্ট করবে মাত্র, 

৭ই আগষ্টের আগেই তিনি এই বক্তৃতা দেন। তিনি নিস্তব্ধতা, 
গোখেলের পুণা-বক্ৃতা, গভর্ণমেণ্টের মডারেট তোঁবণ ও নিক্ষিয় 

প্রতিরোধ দমননীতি, বয়কট 'আর ৭ই আগষ্ট জাতীয় উৎসব সম্বন্ধে 

বলেন। তানপৰ নিক্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে বলেন যে এ নৈতিক 

.শশের ওপর ভিত্তি করে এমন এক বিপ্লব ও পরিবর্তন আনবে যা 
জগতের ইতিহাসে এর আগে আর দেখা যায়নি । 2551০ 
16515087700 1]1] 1011105 2 0590০10] 10501)061012108500 ০00 11019] 

(01:0০, 011001000000 1) 12156075.৮ 

বাংলায় 'কঙ্নযোগিন' পত্রিক। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার 

জনপ্রিয়তা গেল বেড়ে। গবাব গিরিজাশঙ্কর স্থির করলেন অরবিন্দ- 

কে সম্পাদক রেখে ধিম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ 
করবেন। গিরিজাশঙ্কর হচ্ছেন শ্যামসুন্দর চক্রবতাঁর ছোট ভাই। 

তিনি বেশ লব্বপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন। সাহিত্যের প্রতিও তার 
গভীর অন্থুরাগ প্রকাশ পেত। 

তিনি একদিন অরবিন্দকে জানালেন নিক্বেব অভিপ্রায়, আমি 

একখানি বাংল! ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই। তার 
৮ম দেবে ধর্ম । আপনি তার সম্পাদক হলে ভাল হয়। 
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অরবিন্দ বললেন, আমি এতে রাজী আছি। এতে আমি বাংলা 
ভাষায় প্রবন্ধ লিখবো । 

১৯০৯ খৃষ্টানদের ১৫ই আগষ্ট তারিখে “ধর্ম' আত্মপ্রকাশ করলো । 

পত্রিকার প্রথম পাতাতেই লেখা গীতার অমর বাণী--“যদ! যদ! হি 
ধর্মন্ত গ্লানির্ভব'ত ভারত"* 

এই পত্রিকার মারফৎ বিপ্লবী ও ধর্মপ্রাণ অরবিন্দ বাঙালী 

জাতিকে ধর্মকে আশ্রয় করে আত্ম-উৎমর্গের মন্ত্র শুনিয়েছেন। 

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লিখলেন £ আমাদের বর্তমান রাজনীতিক 

অবস্থ(জাতির একত। নেই, গতির স্থিরতা নেই,.'অগ্রগামী, 

পশ্চাদ্গামী, বিপ্লববাদী, শ.গ্চিশ্রিয়। তেজন্বী নিজ্বেক্ হয় ).., 

তরঙ্গের গায়ে তরঙ্গ উঠে, যাহারা সব্ধ্বোচ্চ তরঙ্গের চুড়ায় আব্ঢ 
তাহার] তরঙ্গের সঙ্গে ভাদিতেছেন, তরঙ্গ চালাইতেছেন না । সেই 

উদ্বেলিত শক্তিই বিপ্লবের একমাত্র নেতা ও কঠ।।.-.কয়েকক্ছন 

'ভাসমান নেতাকে আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রের ঠাতলগর্ভে লুকাইয়া 

রাখিয়াছেন এবং উদ্ধত বাযুন্থুলকে আইন-কানুন নিগড়াবদ্ধ গুহ'গহ্বরে 

নিগৃহীত করিয়াছেন,-*কিস্ত যে পরিবর্তন আরম্ত” হইয়াছে তাহ! 

সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গোল থামিবার নয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। 

..*আমাদের দেশে এইরূপ নিয়ম পাঁচ বংসর হইতে চলিতেছে । এই 
সময় অগ্রসর হইবার দিন নহে, আত্মরক্ষার দ্রিন। যেন উদ্দাম 

আচরণে বিপক্ষকে ম্ুধোগদান না! করি, কিংবা ভীরুতা গ্রকাশে 

নিগ্রহ নীতিকে সফল ন। করি ।”*"" 

অরবিন্দ *্ধর্শ' পত্রিকার মাপ্লামে দেশবাসীকে নীরব কমী হবার 

উপদেশ শুনিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন, কর্মের মধ্যে নামের মোহ 

থাকলে চলবে না । বিনা সংযমে, বিনা সাধনায় যে কাজ শেষ হয় 

তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। 
এই কারণে তিনি দেশবাসীকে নামের মোহ ত্যাগ করে যথার্থ 

শক্তিসাধক হয়ে শক্তিপুজায় ব্রতী হতে বলেছেন। 
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নিয়মিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা ছাডাও অরবিন্দ কতকগুলি 

ধারাবাহিক বচন! “ধর্ম পত্রিকায় প্রকাশ কবেন। সেগুলি হচ্ছে 

“কারাকাহিনী” «বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষমার আদর্শ” 'জগন্নাথের বথ” এবং 

গীতার ভূমিকা? । 
“ধম” পত্রিকায় স্বাধীনতাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখলেন £ 'ম্বাধীনত। 

'আমাদের রাজনৈতিক চেষ্টাব উদ্দেশ্য কিন্তু স্বাধীনতা কি তাহ! লইয়! 
মতভেদ বর্তমান। অনেকে স্বায়ত্তশাসন বলে, অনেকে গঁপনিবেশিক 

স্ববাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্ববাক্গ বলেন। আধ্য খষিগণ সম্পূর্ণ 
ব্যবহারিক ও আপ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলম্বরূপ অক্ষুণ্ 

আনন্দক ম্ববাজ বলিতেন। বাক্গনীতিক স্বাধীনতা স্ববাজের 

একমাত্র অঙ্গ । তাহার ছুই দিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও 

আন্ববিক নদ স্নতা। লিদেশীব শাসন হইতে সম্পর্ন মুক্তি নাহিক 
স্বাধানঠ।, শ্রজ্ত তত্ব ঢান্তাবক স্বাধীনতার চরম 'বণাশ যতর্দিন 

প্রজাতন্ন সংস্থাপন নাহয ততদিন জ্রান্তি অন্চ্গত পৃজ্কাকে স্বাধীন 

মনুষ্য বনে না আমকা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। 
ম্ব'্ধী:,তাই জীবনরক্ষা, স্বাধীনতাই উন্নতির সম্ভাবনা । পরের 

স্বভাবনিঘত পথে অগ্রসব হইবাব শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই । *' 

ওপনিবেশিক স্বাযত্তশাসন ন্ববাজ নয়, তনে যদি বিনা স্ব সম্পূর্ণ 

অধিকার দেওয। হয় এবং জাতি আপর্শভ্রষ্ট ও স্বধমন্রষ্ট না হয়, 
স্ববাজেব অন্থকুল ও পুর্বনর্তা অবস্থা হইতে পাবে বটে । 'কিস্ধ আমরা 

পুর্ণাঙ্গ স্ববাঞ্ড ভিন্ন মিথ্যা বাজনীতি ও দেশবক্ষাব ভুলমার্গ প্রদর্শন 
করিতে প্রস্তুত নই |: 

“ধম” পশ্রিকাষ 'আধ্য আদর্শ ও গুণত্রয়' প্রবন্ধে লিখলেন অববিন্দ 

«*-আক্ পরাস্ত যাহাকে মামরা আধ্য শিক্ষা বলি, ভাহ। প্রাচ্য 

সাব্বিক গুণেব অনুশীলন । রজ্োগুণের আদব এই দেশে ক্ষত্রিয় জাতির 

কোপে লুপ্ত হইয়াছে । অথচ জাতীয জীবনে বঙ্গঃশক্তিব নিরতিশয় 
প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গীতার দিকে লোকের মন আঙজকাল 
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আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষ। পুরাতন আধ্য শিক্ষাকে ভিত্তি 
করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে । গীতোক্ত ধর্ম রজোগুণকে ভয় করে 

না, তাহাতে রজঃশক্তিকে সত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে, 

প্রবৃত্তিমার্গে যুক্তির উপায় প্রদশিত আছে। এই ধন্ম অনুশীলনের 
জন্য জাতির মন কিরূপ প্রস্তুত হইতেছে, তাহ! জেলেই প্রথম হাদয়- 
ক্গম করিতে পারিলাম, এখনও আ্রোত নিন্মল হয় নাই, এখনও 

কলুষিত ও আবিল, কিন্তু অতিরিক্ত বেগ যখন অল্প প্রশমিত হইবে, 

তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্তি লুক্কামিত তাহার নিখুত কার্য 

হইবে। 

“**াহারা আমার সঙ্গে ব্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত 
তাহাদের মধ্যে অনেকে নির্দোী বলিয়। মুক্তি পাইয়াছেন, আর 

সকলে যড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়। দণ্ডিত। মানবসমান্জে হত) হইতে 
গুরুতর এপরাধ হইতে পারে না। জ্রাতীয় স্বার্খ প্রণোদিত হইয়া যে 
হত্যা করে তাহা ব্যত্তিগত চরিত্র কলুষিত না হই;ত পারে কিন্ত 

তাহাতে সামা'জক হিসাবে অপব্লাধ!র গুরুত্ব লাঘব হইল ন। হহাও 

স্বীকার করিতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তর।আায় পাড়লে মনে যেন 

রক্তের দাগ বাসয়া থাকে, জ্রুরতার সঞ্চার হয়। কুগতত। বববগোচিত 
৭7 মন্তুষ্য-উন্নতির ক্রম-াবকাশে যে সকল গুণ অল্পে অলে ব্িত 

হইতেছে, এই সকলের মধ্যে ক্রুরতা। প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জন 
করিতে পারিলে মানবজাতির উন্নতির পথে একাট |বদ্রকর কণ্টক 

উন্মৃলিত হইয়া যাইবে । আসামীর দোষ ধরিয়া লইলে ইহাই বুঝিতে 
হইবে খে রজঃশক্তির ক্ষাণিক উদ্দাম উচ্ছ.জ্খলত। মাত্র । তাহাদের মধ্যে 

এমন সাহ্িক শক্তি নিহিত যে এই ক্ষণিক উচ্ছজ্খলতার দ্বার দেশের 

অমঙ্গল সাধিত হুইবার কোন আশঙ্কী নাই 1৮... 

“বন্দে মাতরম্* “কমযোগিন' এবং ধশ্ন' এই পত্রিকায় অরবিন্দের 
রচনার মর্মবাণী মূলতঃ একই রকম, যদিও বাহাতঃ ছিল ভিন্ন প্রকারের । 
তিনি ক্রাতিকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার উপযোগী করে গড়ে তোলবার 
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পরিকল্পন] এই তিনটি পত্রিকার মাধ্যমে দিয়ে গেছেন যার প্রতিফলন 
মামরা পেয়েছি গান্ধীুগে এবং তার পরবতীকালে। ভারতীয় 
রাজনীতি ইউরোপীয় রাজনীতির মত তত্বনির্ভর নয়, এ হচ্ছে একাজ 

প্রাণের বন্ক এবং ধর্মকেন্ড্রিক পবিত্র পুষ্প। 

“কর্ম যোগিন* পত্রিকার মত বাংল। ভাষায় প্রচারিত “ধর্ম' পত্রিকার 

জনপ্রিয়তা দিন দ্রিন বাডতে লাগলে! । এই সময় কংগ্রেসের মডারেট- 

পন্থীদের সুর খানিকটা নরম হয়ে এলো ' তাদের মুখে সহযোগিতার 
কথ। শোনা গেল মডাব্টেপস্থা নেতা মিঃ গোখেলের মুখেহ প্রথম 

শোনা গেল। এই ব্যাপাবটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অববিন্দ 

“কমযোগিন' পত্রিকায় 'দেশধালার প্রতি আমার খোলা চাঠ, নামক 

প্রবন্ধে নিজের মতামত বান্ত কবেন। পরবে ১”৯ সালের ১৮ই 

জুলাই তারিখে কলেজ স্কোয়াবে অনুষ্ঠিত এক বক্তত্থায় বললেন, 

“বি,লতে কান উহালর হত।।র কথ ওন্েখ কণে ছোট লা বাথ।ছুর 

শাসিয়েছেন যে ভাবতপযে লোকেব। যদি গভর্ণমেন্টেব সঙ্গে 

সহযোগি ঠ না করে চ। তাহ'ল গভণমেণ্টেন তরক হত £ই দেশ- 

বাসীর ওপন ভাষণ অতাচাঁখ মাবন্ত হবে। 

সবাবন্দ স্পষ্ট ভ.থায় এব উত্তব পেন, তিনি বললেন, 

(১) গভর্ণমেন্ট ভীষণ মগ্যাচাব মাবন্ত করলে সন্্রনবাদও ভয়ঙ্কর 

ভাবে বেডে যাবে, স্বতবা গভর্ণমেন্টের ঠংদশ্য সম্পুণ [র্থ হবে। 

(২) সভাগমিতি ও সংখাদপত্র ত্য'দির ম্বাধ।ন ঠারূপ জ।তির 

প্রাথমিক অধিকার যদ্দি গভশমেন্ট শ্বীকাব না! কবেন ঠাহলে নিক্ষিয় 

প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালানো যেতে পারে না। 
(৩) আর, “নক্ষিঝ প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালাবার পথ 

যদি গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দেন তবে সন্ত্রাসবাদ অতি ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হবে । 

(8) মিঃ গোত্লে তার পুণ। বক্তৃতী, বলেছেন যে-_শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে অর্থাৎ নিক্ষিয় প্রতিরোধের দ্বার স্বাধীনতা লাভ করা যাবে 
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না। এর ফলে সন্ত্রাসবাদিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সন্ত্রাসবাদ চালাতে 

আরম্ভ করবেন । 

১৯০৯ খৃষ্টানদের ২৩শে নভেম্বর । হাইকোর্টের আলিপুর বোমাএ 
মামলার রায় বের হলো । এই মামলার অন্যতম বিচারক ছিলেন 

মিঃ জেনকিন্দ। অরবিন্দ তার বিচারের ওপর বিদ্রপাত্মক মন্তব্য 

করে কর্মযোগিন' ও ধর্ম পত্রিকায় বিশেষ প্রবন্ধ লেখেন। এই 

প্রবন্ধ পাঠ করে ইংরাজ্জ সরকার তার ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন । 
ভেতর ভেতর তার ওপর তীক্ষু দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। 

এর কিছুকাল পরে ১৯১ খুষ্টাব্দের প্রথম দিকে “কমযোগিন' 

পত্রিকায় “বর্তমান অবস্থা” নামে অরবিন্দের লেখা একটি প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ইংরাজ সরকারের নজবে 

রাজদ্রোহমূলক বলে মনে হলে! | বিপ্লবী অরবিন্দের 9পর এবার 

তীক্ষ শ্যেন দৃষ্টি এসে পলো! বুটিশ গোয়েন্দা পুলিশের । 
এরপর আর একটি ঘটনা ঘটে গেল যার জন্তে অরবিন্দের ওপর 

ইংরাঁভ পুলিশের রোষবহ্ি ছিগুণ মাত্রায় ঝরে পড়লো । সেটি হচ্ছে 
এই যে, সরকার পক্ষ থেকে "আলিপুর বোমার মামলায় তদ্বির-তদারক 

করার জঙ্চে নিযুক্ত হয়েছিলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর মৌলভী সামসুল 
আলাম। 

হঠাৎ তার পদোন্নতি হলে৷ । তিনি হলেন ডেপুটি স্থপারিন্টেণ্ডেটে 
অব. পুলিশ । মামলার কাজে তাকে প্রায়ই হাইকোর্টে আসতে 

হতো । 

সেদিন ছিল ১৯১০ খুষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী । মৌলভী সামস্থুল 

আলাম এসেছেন হাইকোর্টে সরকারী কাজে । 
কাজ শেষ হলে তিনি বাড়ী যাবার জন্যে হাইকোটের সিড়ি 

থেকে নামছেন এমন সময় বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তের রিভল- 
ভারের গুলিতে প্রাণ হারান । 
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অরবিন্দ এই হত্যাকাণ্কে উপলক্ষ্য করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। 

বৃটিশ সরকার এষ্ট প্রবন্ধ পড়ে অরবিন্দের ওপর দ্ধ শার্দ,লের মত 
ক্ষিপ্ত হলেন। 

তবু নিভীঁক অরবিন্দ বৃটিশ সরকারের ভ্রকুটিকে জ্রক্ষেপ করলেন 
না। বীরের মত নিয়মিত ভাবে 'কর্মযোগিন ও ধর্ম পত্রিকায় 
প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন । 

ওদিকে মলে-মিন্টো শাসন সংস্কারের প্রস্তাব এদেশে এসে 
পৌছলো। বুটিশ সরকার এখন ভারতবাসীদের প্রতি একটু নরম 
ব্যবহার দেখাতে লাগলেন । নির্বাসিত নেতাদের মুক্তি দেওয়া হলে! । 

খ্যামন্রন্দর “কর্মযোগিন ও ধর্ম পত্রিকাব সহ-সম্পাদক রূপে 

সম্পাদনের ভার দিলেন । কিন্তু 'অমুতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতি- 

লাল দেব অন্থবোধে তিনি “অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। 

অবসর ১ ময়ে কমযোগিন, ও ধের্ম' পত্রিকার জন্তে প্রবন্ধ লিখতেন। 

দেশে সন্ভাসগাদের বিভীষিকা বেড়েই চলেছে । অরবিন্দও 

“কমযোগিন? ও 'ধর্ম” পত্রিকায় বিভিন্ন জ্বালাময়ী প্রবন্ধ গ্রকাশ করতে 

লাগলেন । 

একদিন ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দেব কাছে অর্থাৎ কমযোগিন, 

পত্রিকার অফিসে এসে বললেন, আপনাকে বৃটিশ “লশ গ্রেপ্তার 
করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আপনি ছু'এক দিনের মন্ধ্য এখান থেকে 
কোন এক গোপন জায়গায় চলে যান। 

অরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার কথা শুনলেন। তাকে ঈশ্বরের 

নির্ধেশ বলে মেনে নিয়ে কলকাতা পরিত্যাগ করতে মণস্থ করলেন। 

অবশেষে তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মণসে শ্যামপুকুরের 
“কমযোগিন' পত্রিকা অফিস ত্যাগ করে চললেন অজান। দেশের 

দিকে। তার সঙ্গী হলেন সুরেশ চঞব্তা, ব্জিয় নাগ, রামচন্দ্র 

মজুমদার, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ বিপ্রবীবৃন্দ। যাবার আগে ভগিনী 
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নিবেদিতার হাতে “কর্ম ষোগিন' পত্রিকার পরিচালন-ভার গ্তান্ত করে 
যান। 

স্যামপুকুর হতে দক্ষিণেশ্বরে এলেন অরবিন্দ । দক্ষিণেশ্ববে তখন 

অবস্থান করছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সহধমিণী শ্রীম। 
সারদামণি । 

অরবিন্দ মায়ের কাছে গেলেন আশীবাদ নিতে । শ্রীমা তাকে 

প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন । সেই সঙ্গে অরবিন্দকে দেখে মন্তব্য 
করলেন, “এইটুকু মান্থুষ-_একেই গভর্ণমেন্টের এত ভয় ? 

এরপর অরবিন্দের কাছে এসে তাব মাথায় হাত রেখে বললেন, 

তুমি আমার বীর ছেলে। 

প্রীমাব কাছেই দ্লাড়িয়েছিলেন গৌরী-মা। তিনি অরবিন্দের 
চিবুক ধরে স্বামীক্ষীব কবিক্কা উদ্ধৃত করে বললেন ২ “যত উচ্চ 
তোমার হৃদয়, 'ত ছঃখ জানিহ নিশ্চয় 

হ্বদিবান শিঃম্বাথ প্রেমিক! এ জ্ঞগতে নাহি তব স্থান । 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমাব মাণীবাঁদ ও পদধূলি নিষে অরবিন্দ নৌকো - 
যৌগে যাত্রা করলেন চন্দননগবেব উদ্দেশ্যে । 

চন্দননগরে এসে তিনি মতিলাল রাষেব বাড়ীতে গুপুভাবে 
অবস্থান করতে লাগলেন। এখানে অঙ্ঞাতবাসে বেশ কিছু দিন 

কাটিয়ে দিলেন । এখানে থাকার সময তিনি লিখলেন “5০০৭ ৪ 
105 010)90০" । 

এরপর এলো ১৯১” খুষ্টাব্দের এঠা এপ্রিল। এই পুণ্য দিনে 

অন্তরের বাণীর নির্দেশে অরবিন্দ ছদ্মনামে চন্দননগর ত্যাগ কৰে 

ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থান পণ্ডিচেরী অভিমুখে রওনা হলেন । 

প্রথম চাঁর বছর অর্থাৎ ১৯১০ খুষ্টাব্ব হতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 

অরবিন্দের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তিনি পগ্ডিচেরীতে 

গুপ্তভাবে অবস্থান করতে লাগলেন । এর মধ্যে দেশে অনেক অঘটন 
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ঘটে ,গেল। বৃটিশ সরকার ভাঙ্গ' বাংল। আবার জুড়ে দিলেন। 
সম্রাট পঞ্চম জর্জ নিজে ভারতবর্ষে এসে এই কাজ করেন। 

১৯১২ খুষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী কঙ্গকাতা হতে চলে আসে 

দিল্লীতে । নতুন রাজধানীতে প্রবেশ করার সময় বিপ্লবীর! বড়লাট 

লর্ড হাডিঞ্রকে বোমার মুখে অভার্থনা জানালো । এছাড়। ভারতের 

বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের ছোট-বড় ঘটন। ঘটে চললো | অরবিন্দ এসব 

খবর রাখতেন কিনা পলা শক্ত । কারণ তিনি তখন অচ্ছাতবাসে 

কাল কাটাচ্ডিলেন। 

পরে চার বছরের মাথায় তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন “আধ্য' নামে 

নতুন এক পত্রিকার মাধ্যমে ' এই পত্রিকায় তিনি ভারতের আধ্যা- 

ত্বিক বিদ্যা প্রপঙ্গে রচন1] লিখতে লাগলেন । এই পত্রিকায় গীতা, 

উপনিষদ, দিব্যজ্রীবন প্রভৃতি দ্ৰিয়ে বু লেখা ছাপা হলো । 

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ফরাসাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত পল রিসার সাধু 

অন্বেষণ করতে করতে ভারতে এসে উপস্থিত হণ। পরে তিনি পণ্ডি- 

চেরীতে এসে অরবিন্দেব শিখ্যহব গ্রহণ কবেন। কিছুদ্দিন পণ্ডিচেরীতে 

অবস্থান করে “মাধ্য' পাত্রকার সম্পাদন।র ভার নেন । পরে ইউরোপে 

ফিরে গিয়ে লিখলেন £ “পৃথিবীর সবত্র আনি আনেক সাধু "দখেছি। 
এবার পণ্থিচেরীতে এসে আমি প্রকৃত সধূর সন্ধান "পলুম ।' 

এই পল রিপারের স্ত্রী মিস মীরা র্সার পরে হ বিন্দ আশ্রমে 

এসে অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নেন এবং আশ্র“ম অবস্থ।ন করে মাশ্রম 

পরিচালনার সমস্ত দায়িহ্বভার গ্রহণ করেন কালে ইনি শ্রীম। নামে 

লোকসাধারণের কাছে পরিচিত হন এখনো শত শত ভাবতবাসী 

ার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখায় । 

১৯১৮ খুষ্টার্ধের ডিসেম্বর মাসে অরবিন্দের জী মুণালিন। দেশী 
রাচিতে পিত্রালয়ে প্েহত্যাঁগ করেন: 

দীর্ঘ ৪০ বছর পণ্তিচেরী আশ্রমে অবস্থান করেন অরবিন্দ। 
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এই স্তুদীর্ঘ সময় তিনি কেবল নিজের যোগজীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন 
নি। তার যোগসাধন। বিশ্বের কল্যাণের জন্তে করে গেছেন। তিনি 

বলেছেন, মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনার দ্বার! উর্দাস্তরে উঠতে পারে এবং 
যোগের পথে ঠিক ঠিক তাবে চলতে পারলে দেবত্ব বা দিব্য জীবনের 
অধিকারী হতে পারে। 

পণ্ডিচেরীতে চলে যাবার পর অরবিন্দ আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 

ফিরে আসেননি । বাংলাদেশ থেকে দেশবন্ধু চিত্বরঞীন, বারীন্দ্র- 
কুমার প্রমুখ নেতারা অরবিন্দের কাছে প্রস্তাব করেন যেন তিনি 
অবিলম্বে বাংলাদেশে ফিরে এসে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন। 

অরবিন্দ তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবেন। তবে তিনি আশ্বমে 

থেকেই দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতিবিধি লক্ষ্য 
করছিলেন। 

১৯২৬ খষ্টাঝে অরবিন্দ যোগপাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং এখন 

থেকে তিনি লোকসাঁধারণের সান্নিধ্যে আসা' প্রায় বন্ধ করে দেন্। 

বছরে ভিনটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি সকলকে দেখ। দিতেন । 
১৯২৮ খুষ্টাব্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে স্বান। তিনি 

অরবিন্দের সঙ্গে দেখ! করে বলেন, “আত্মার বাণী বহন করে মাপনি 

আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন সেই অপেক্ষায় থাকবো । সেই 

বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে শূহ্বস্ত বিশ্বে, 
১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ক্রীপস্ মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্তে অরবিন্দ 

কংগ্রেসকে অন্থুরোধ করেন । বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা দেবার জন্তে ক্রীপস্ মিশনকে ভারতে পাঠান। তারা 
বললেন, ভারতবাসী যদ্দি বুটিশ সরকারকে যুদ্ধের সময় সাহাধ্য করে 
তাহলে যুদ্ধান্তে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে মখণ্ড স্বাধীনত। দান 
করবে। 

ভারতীয় কংগ্রেস ত৷ প্রত্যাখ্যান করলো। . 
এরপর এলে। .৯৪৬ খৃষ্টানদের ১৬ই মে। মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পন! 

১৫৬ 


